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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการ
การจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ตามแนวคิดของ แมคคินเรย์ (McKinsey’s 7S’s) 
ประกอบด้วย ด้านโครงสร้าง  ด้านระบบการบริหาร  ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ  ด้านทักษะ/
ความช านาญ  ด้านบุคลากร  ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และ  ด้านค่านิยมร่วม  ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา ผู้อ านวยการ-หัวหน้า กลุ่ม/ฝ่ายด้านแผนการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านแผนการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 44 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่าง 
โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t – test แบบ Independent sample) และสถิติเอฟ (F-test)             
ผลการศึกษา พบว่า 
 1. ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์   โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  3.90 ) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงตามล าดับดังนี้ ด้านค่านิยมร่วม (ค่าเฉลี่ย  4.05) ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์(ค่าเฉลี่ย  3.94) 
และ ด้านทักษะ/ความช านาญ (ค่าเฉลี่ย  3.91)  ด้านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย  3.90) ด้านรูปแบบ/
ลักษณะการปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย  3.84) ด้านระบบการบริหาร (ค่าเฉลี่ย  3.82) และ ด้านโครงสร้าง  
(ค่าเฉลี่ย  3.63)  ตามล าดับ 
 2. ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์   ผู้บริหาร
หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ผู้อ านวยการ-หัวหน้า 
กลุ่ม/ฝ่ายด้านแผนการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านแผนการ
ศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านโครงสร้าง มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ตาม
ประสบการณ์ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่าง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้าง  
ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และ ด้านค่านิยมร่วม มีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  



ข 

 

 4. ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ตามระดับ
การศึกษา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านระบบการ
บริหาร  มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 5. ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ตามคุณวุฒิ
ทางการศึกษา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  มีความคิดเห็นที่ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 การศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ฉบับนี้
ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รัยความกรุณาจาก ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ด้วยความกรุณาและเอาใจใส่เป็น
อย่างดี  ผู้ วิจัยตระหนักถึงความตั้ งใจและขอขอบพระคุณอย่างสูง ณ ที่นี้  ขอขอบพระคุณ               
ดร.ปัญญ์ประคอง สาธรรม  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์         
นางขวัญนภา จันทร์ดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ และ นางสาวลัดดาวัลย์      
ประกอบเพ็ชร์ ครูช านาญการ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์เป็น
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ตลอดจน คณะกรรมการด าเนินงานศึกษาวิจัย
การศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ทุกท่าน 
 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ด้านนโยบายและแผนการศึกษา 
และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  ที่เป็นประชากรทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลและตอบ
แบบสอบถามจนงานการศึกษาอิสระส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และการ
บริหารการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป  
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 ของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามสถานภาพ   
15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ เกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จ 49 
 ของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
 จ าแนกตามสถานภาพ (ต่อ) 
  



ช 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี                 หน้า 
 
16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ เกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จ 50 
 ของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
 จ าแนกตามประสบการณ์ (ต่อ) 
17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ เกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จ 50 
 ของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
 จ าแนกตามประสบการณ์ (ต่อ) 
18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ เกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จ 51 
 ของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
 จ าแนกตามประสบการณ์ (ต่อ) 
19 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ ปัจจัยความส าเร็จของ 52 
 การบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามการศึกษา 
 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
20 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ ปัจจัยความส าเร็จของ 52 
 การบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามการศึกษา 
 ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
21 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ ปัจจัยความส าเร็จของ 53 
 การบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามคุณวุฒิ 
22 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ ปัจจัยความส าเร็จของ 53 
 การบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามคุณวุฒิ (ต่อ) 
23 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ  ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการ  55 
 การจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามสถานภาพ  
 โดยรวมและรายด้าน 
24 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ  ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการ  56 
 การจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามประสบการณ์   
 โดยรวมและรายด้าน 
25 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ  ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการ  56 
 การจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
  โดยรวมและรายด้าน 
26 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ  ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการ  57 
 การจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา   
 โดยรวมและรายด้าน 
27 สรุปผลเปรียบเทียบ  ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษา 64 
 ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 



ซ 

 

 
สารบัญภาพประกอบ 

 
ภาพประกอบที่                หน้า 
 
1  กระบวนการบริหารจัดการ      9 
2 ตัวแบบแมคคินเรย์ (McKinsey’s 7S’s)     16 
3 โครงสร้างการบริหารราชการระดับจังหวัด     22 
4  โครงสร้างการบริหารราชการระดับอ าเภอ     23 
5 โครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ    26 
6 โครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค รูปแบบเดิม 28 
7 โครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค รูปแบบใหม่ 29 
8 กรอบแนวคิดในการศึกษา       31 
 

 



บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ราชการบริหาร
ส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันได้ก าหนด
นโยบายปฏิรูประบบราชการโดยน าแนวคิดการบริหารงานแบบบูรณาการมาใช้กับราชการบริหาร
ส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค เพ่ือต้องการให้ระบบราชการมีศักยภาพที่สูงขึ้น ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน ส าหรับในส่วนของการบริหารจัดการศึกษา การ ปฏิรูป
การศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ เป็นคนดีมี
ความสามารถ และมีความสุข การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลัง และมีประสิทธิภาพ 
จ าเป็นที่จะต้องมีการกระจายอ านาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งให้มีการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการ
จัดการศึกษาของไทย มีเอกภาพ เชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจาย
อ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ดังบทบัญญัติในมาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงศึกษา
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง (รุ่ง แก้วแดง. 2546 :  13-15 อ้างถึงใน นที     
แก้วสีขาว. 2547: 6) 
 ในปี พ.ศ.2559 รัฐบาลได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึ กษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ
การบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย 
และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย และให้มีอ านาจหน้าที่ในการบูรณาการการจัด
การศึกษาในจังหวัด 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่  มีหน้าที่ประสานงาน
กับ หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ทั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือให้ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจของจังหวัดส าเร็จตาม
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งในห้วยระยะเวลาที่ผ่านมาขาดหน่วยงานที่ขับเคลื่อนงานในฐานะผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการอย่างจริงจัง ประกอบกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา ไม่ได้พัฒนาประสานสัมพันธ์
ร่วมมือการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ท าให้การจัดการศึกษาใน
จังหวัดขาดความเป็นเอกภาพและทิศทางที่แน่นอน  เพ่ือให้การจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดและเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีจ าเป็นต้องการรูปแบบ
การศึกษาและศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาใน

จังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์ และการศึกษา  
3. เพ่ือเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัด

การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

สมมติฐานในการศึกษา 
 จากวัตถุประสงค์ของการศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารจัดการศึกษา จึงได้
สมมติฐานการศึกษาดังนี้  

1. สถานภาพการด ารงต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นปัจจัยความส าเร็จ
ของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกัน 

2. ประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการ
การจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกัน 

3. การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการ
การจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกัน 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีขอบข่าย   
ในการศึกษาดังนี้     
 1. ขอบข่ายด้านเนื้อหา 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยน าแนวความคิดของ แมคคินเรย์ (McKinsey’s 7S’s)  มาก าหนดเป็นปัจจัย
ของการบริหารงาน รวม 7 ประการ  
 2. ขอบข่ายด้านประชากร  
 ประชากร ได้แก่ 1) ผู้บริหารหน่วยงาน  2) หัวหน้า/ผู้อ านวยการ กลุ่ม-ฝ่าย ที่รับผิดชอบด้าน
การจัดท าแผนการศึกษา  3) ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนการศึกษา/แผนงานโครงการ ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 คน หน่วยงานทางการศึกษา จ านวน 7 หน่วยงาน รวม 21 คน และ 
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 18 หน่วยงาน รวม 
18 คน  รวมทั้งหมด 44 คน 
 3. ขอบข่ายด้านตัวแปรที่ศึกษา  

     3.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 1) สถานะภาพของผู้ให้ข้อมูลการศึกษาวิจัย 2) 
ประสบการณ์ ท างานของผู้ให้ข้อมูลการศึกษาวิจัย 3) ระดับการศึกษาของผู้ให้ข้อมูลการศึกษาวิจัย 
4) ด้านของคุณวุฒิสูงสุดของผู้ให้ข้อมูลการศึกษาวิจัย   

 3.2 ตัวแปรตาม คือ องค์ประกอบของการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษา ที่ผู้ศึกษาน ามาศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยน าแนวความคิด 7S’s มาก าหนดเป็นปัจจัยของการ
บริหารงาน รวม 7 ประการ คือ 1) โครงสร้าง (structure) 2) ระบบการบริหารจัดการ  (system) 
3) รูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ/การบริหาร (style)  4) ทักษะ (skill) 5) บุคลากร (staff) 6) กลยุทธ์  
(strategy) 7) ค่านิยมร่วมหรือเป้าหมายรวม (shared value) 



3 
 

4. ขอบข่ายด้านระยะเวลา  : มีนาคม – สิงหาคม 2561  
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา 

ผลจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องดังนี้  
1. จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารการศึกษาระดับสูงในการวางแผน ก าหนดนโยบายทิศทาง

การบูรราการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และระดับจังหวัด 
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ น าไปปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการศึกษาใน

จังหวัดให้มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 3. สะท้อนปัญหาของการบูรณาการจัดการศึกษาในจังหวัด เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการและระดับจั งหวัด ในการขับเคลื่ อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

นิยามศัพท ์
 การบูรณาการการศึกษา หมายถึง การผสม กลมกลืนของ แผน กระบวนการ สารสนเทศ          
การจัดสรรทรัพยากร  การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญ 
ในการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 หน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
1 เขต 2 และเขต 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์  ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์    
 สถานศึกษา หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 57 และ โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน      บ้านโป่ง
ตะแบก  
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา หมายถึง ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองหล่มสัก เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เทศบาลต าบลนางั่ว เทศบาลต าบลชนแดน 
เทศบาลต าบลดงขุย  และ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์   
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
ในครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวคิดในการศึกาปัจจัย
ความส าเร็จของการบูรณาการจัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยศึกษาเอกสาร 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามล าดับดังนี้   

ส่วนที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
  1.1 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  1.2 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

ส่วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
 2.1 แนวคิดแนวคิดเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 

  2.2 แนวคิดการบริหารจัดการเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาองค์กร 
  2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบูรณาการ  
  2.4 แนวคิดเก่ียวกับการจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน 

ส่วนที่ 3 ความเป็นมาของการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารการศึกษา 
  3.1 โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของไทยปัจจุบัน 
  3.2 โครงสร้างและความส าคัญการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
  3.3  การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  3.4 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
  3.5 อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
 ส่วนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ส่วนที่ 5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 1.1 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
 การศึกษาของประเทศไทย มีกฎหมายที่เป็นหลักในการจัดการศึกษาและการบริหารจัด
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ที่เก่ียวข้องดังนี้  
 หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ 
 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได ้อย่างมีความสุข 
 มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ 
  (๑) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
  (๒) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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  (๓) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา 
  (๔) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  (๕) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
  (๖) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
 หมวด ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา 
 มาตรา ๓๑ กระทรวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และก ากับดูแลการศึกษาทุก ระดับ
และทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของ กระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง 
 มาตรา ๓๒ การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคล 
ในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจ านวนสี่องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เ พ่ือพิจารณาให้ความเห็น
หรือให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดมาตรา 
 มาตรา ๓๘ ในแต่ละเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ให้มีคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 มาตรา ๓๙ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง 
 
 1.2 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
      จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศ    
ในส่วนภูมิภาคทั้งในด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และ
ก าลังคนที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้าน
การศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมี
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 ส่งผลให้ มีการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกการมีคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
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การศึกษา และให้แต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ตาม
ข้อ 8 ดังต่อไปนี้ 
  (๑) อ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  (๒) ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา
ในรูปแบบที่หลากหลาย 
  (๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
  (๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด
ในการด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
  (๕) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ 
  (๖) ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  (๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่
สถานศึกษา 
  (๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ ๙ 
  (๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของ กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยให้น าองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดย
อนุโลมในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึง
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพ่ิมขั้นตอนในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จ าเป็น 
  (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อน
ตามข้อ ๒ มอบหมาย 
 

 นอกจากนี้  ให้ มี ส านั ก งานศึ กษาธิ การจั งหวั ด  สั งกั ดส านั ก งานปลั ดกระทรว ง 
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
  (๑) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
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  (๒) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
  (๓) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  (๔) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  (๕) ส่ ง เสริมและสนับสนุนการศึกษาเ พ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ มี
ความสามารถพิเศษ 
  (๖) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (๗) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และ    
แนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
  (๘) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  (๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือ
การศึกษา 
  (๑๐) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
  (๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ 
ในจังหวัด 
 จากอ านาจหน้าที่ดังกล่าว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด จึงมีหน้าที่บริหารงานจัดการศึกษา ประสานงานและบูรณาการจัดการศึกษา ร่วมกับ
หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา ในจังหวัดในการด าเนินงานบริหารจัดการศึกษาด าเนินไปอย่างเป็นเอกภาพ  
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
     2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการบริหารการศึกษาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 ในการบริหารการศึกษา  ผู้บริหารควรมีหลักและกระบวนการบริหาร การบริหารการศึกษา 
หลักการแนวคิดในการบริหาร ภาพรวมของบริหารทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการบริหารสถานศึกษามีความ
เหมาะสมผู้เขียนจะได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและมุมมองการบริหาร
สถานศึกษายิ่งข้ึนต่อไป 
 ค าจ ากัดความ 
 ค าว่า “การบริหาร”(Administration) ใช้ในความหมายกว้าง ๆ เช่น การบริหารราชการ อีก
ค าหนึ่ง คือ “ การจัดการ” (Management) ใช้แทนกันได้กับค าว่า การบริหาร ส่วนมากหมายถึง การ
จัดการทางธุรกิจมากกว่าโดยมีหลายท่านได้ระบุดังนี้ 
 Peter F Drucker : คือ ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน (ภาวิดา ธาราศรี
สุทธิ, 2542: 2) 
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 Herbert A. Simon :กล่าวว่าคือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมมือกันด าเนินการ
ให้บรรลุวัถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 2) 
 การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท าให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระท าจนเป็น ผลส าเร็จ กล่าวคือ 
ผู้บริหารไม่ใช้เป็นผู้ปฏิบัติ แต่เป็นผู้ใช้ศิลปะท าให้ผู้ปฏิบัติท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหาร
ตัดสินใจเลือกแล้ว (Simon) 
 การบริหาร คือ กระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Sergiovanni) 
 การบริหาร คือ การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่รวมปฏิบัติการให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน (Barnard) 
 การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมมือกันด าเนินการ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย ๆ อย่างที่บุคคลร่วมกันก าหนดโดยใช้กระบวนอย่างมี
ระบบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (สมศักดิ์ คงเท่ียง , 2542 : 1) 
 ส่วนค าว่า “การบริหารการศึกษา” หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมกัน
ด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน นับแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ 
พฤติกรรม คุณธรรม เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัย
ควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือให้
บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนด าเนินชีวิตอยู่ (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 6) 
 ค าว่า “สถานศึกษา” หมายความ ว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบันหรือ
สถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและตามประกาศกระทรวง (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา, 2547 : 23) 
 

 การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ 
 การบริหารเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการระเบียบอย่างเป็นระบบ คือมีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่
พึงเชื่อถือได้ อันเกิดจาการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร โดยลักษณะนี้ การ
บริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และ
รัฐศาสตร์แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน ที่จะ ท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์ 
เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่ งแวดล้อม 
การบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts)(ที่มา: http://www.kunkroo.com/admin1.html,) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ,(2539) (อ้างอิงในตุลา มหาผสุธานนท์,2545)ได้ให้ความหมายการ
จัดการ คือกระบวนการน าทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้ันตอนการบริหารคือ 

1. การวางแผน (Planning) 
2. การจัดการองค์การ (Organizing) 
3. การชี้น า (Leading ) 
4. การควบคุม (Controlling) 

ซึ่งจากความหมายดังกล่าวมีค าส าคัญ 3 ค า คือ กระบวนการ, ทรัพยากรการบริหาร และ
วัตถุประสงค์ สามารถน ามาเขียนเป็น แผนภูมิได้ ดังภาพที่ 1   

http://www.kunkroo.com/admin1.html,)
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กระบวนการจัดการ 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการ 

 

INPUT คือทรัพยากรการบริหาร ( Management resources ) อันได้แก่ 4 M’s
ประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ  /  จัดการ (Method / 
Management) ถูกน าเข้าในระบบเพ่ือการประมวลผลหรือการบริการที่เติบโตและพัฒนาก้าวหน้าไป
พร้อมกับอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการที่เติบโตและพัฒนาขึ้นไปอย่างรวดเร็วท าให้ทรัพยากร
เพียง 4 ประการเริ่มไม่เพียงพอส าหรับเป้าหมาย จึงได้เพ่ิมขึ้นอีก 2 M’s เป็น 6 M’sได้แก่ 
เครื่องจักรกล (Machine) และ การตลาด (Market) ในขณะเดียวกันการท างานที่มองเห็นถึง
ความส าคัญ หรือคุณค่าของจิตใจของผู้ปฏิบัติงานมีมากขึ้น โดยให้ความส าคัญกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของคนงานมากขึ้น จึงเพ่ิมขวัญและก าลังใจ (Morale) เข้าไปเป็น 7 M’sและเมื่อโลก
ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ระบบการสื่อสารไร้พรหมแดนที่ติดต่อเชื่อมโยงกันเป็น
ระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลกท าให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็วใครไม่รู้หรือไม่มีข้อมูลย่อมเสียเปรียบ
ในเชิงธุรกิจจึงได้เพ่ิม ข้อมูลข่าวสาร (Message) เข้าไปในทรัพยากรกระบวนการผลิต รวมเป็น 8 
M’sซึ่งทรัพยากรเหล่านี้จะเพ่ิมขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุดตราบเท่าที่ระบบอุตสาหกรรมการผลิตการจัด
จ าหน่ายและการบริการยังคงพัฒนาและก้าวไปไม่หยุดยั้ง  

PROCESS  คือ หน้าที่หรือกิจกรรมขั้นพ้ืนฐานที่ผู้บริหารต้องกระท า ในปัจจุบันยึดถือน้าที่ 4 
ประการได้แก่ POLC การวางแผน (Planning), การจัดองค์การ (Organizing), การชี้น า  
(Leading) และ การควบคุม (Controlling) ซึ่งมีพัฒนาการของแนวคิดมาตั้งแต่สมัยของ ฟาโย  
(Henri Fayol) ปี 1916 ที่เห็นว่าหน้าที่การจัดการ ประกอบด้วย POCCC ได้แก่ การวางแผน 
(Planning), การจัดองค์การ (Organizing), การสั่งการ (Commanding),  การประสานงาน  
(Coordinating), การควบคุม (Controlling) ต่อมาในปี 1937 กูลิกและเออร์วิก (Gulickและ 
Urwick) เห็นว่ากระบวนการจัดการประกอบด้วย การวางแผน (Planning), การจัดองค์การ 

FEEDBACK 

INPUT 

- 4 M’s 

- 6 M’s 

- 8 M’s 

 

PROCESS 

- POLC 

- POSDC 

- POSDCORB 

OUTPUT 

- OBJECTIVES 

- GOALS 
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(Organizing), การจัดคนเข้าท างาน (Staffing), การอ านวยการ  Directing), การประสานงาน 
(Coordinating), การรายงานผล  (Reporting) และ การงบประมาณ (Budgeting) ซึ่งนิยม เรียกย่อ
ว่า POCDCORB ครั้งเมื่อเข้าปี 1972 แฮร์โรลด์คูนตซ์( Harold D. Koontz ) มีความเห็นว่าหน้าที่
ทางการจัดการคือ POSDC ได้แก่การวางแผน (Planning), การจัดองค์การ (Organizing), การจัดคน
เข้าท างาน (Staffing), การอ านวยการ (Directing) และการควบคุม (Controlling) ซึ่งแนวความคิด
ของเขาเปลี่ยนแปลงไปชัดเจน โดยในปี 1988 คูนตซ์และเวียห์ริช (Koontz และ Weihrich) เขียน
ต าราใช้ชื่อว่า Management ร่วมกันและได้เปลี่ยนหน้าที่ทางการจัดการจากตัว D (Directing) เป็น 
L (Leading) พัฒนาด้านแนวคิดดังกล่าวยังคงก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง บางทีในยุคหน้าเราอาจเห็นหน้าที่
การจัดการที่เหลืออักษรเพียงตัวเดียวหรือสองตัวเท่านั้นก็เป็นได้ ดังนั้นอาจสรุปหน้าที่หรือกิจกรรมขั้น
พ้ืนฐานทางการจัดการได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการ  
( Process) แปรรูปทรัพยากรที่น าเข้าให้เป็นผลผลิตตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การต่อไป 
 OUTPUT  คือเป้าหมาย (Goals) หรือ วัตถุประสงค์ (Objectives) ขององค์การ ที่น าออกมา
จากกระบวนการแปรรูปในขั้นตอนที่สอง เป้าหมายขององค์การสามารถแบ่งหยาบได้เป็น 2 ประเภท
ด้วยกัน คือ องค์การที่มีเป้าหมายที่มุ่งแสวงหาก าไร (Profit) และองค์การที่มีเป้าหมายไม่มุ่งแสวงหา
ก าไร  (Non – profit) หรืออาจแบ่งเป็นองค์การที่วัตถุประสงค์เพ่ือการผลิตสินค้า กับองค์การที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการ (Services) ก็ได้ 
 

 ปัจจัยส าคัญการบริหารที่ส าคัญมี 4 อย่าง ที่เรียกว่า 4Ms ได้แก่ 
 1. คน (Man) 
 2. เงิน (Money) 
 3. วัสดุสิ่งของ(Materials) 
 4. การจัดการ (Management) 
 

 กระบวนการบริหารการศึกษา  
 จากหลักการบริหารทั่วไป 14 ข้อของ Fayolท าให้ต่อมา Luther Gulick,(1937)ได้น ามา
ปรับต่อยอดเป็นที่รู้จักกันดีในตัวอักษรย่อที่ว่า “POSDCoRB” กลายเป็นคัมภีร์ของการจัดองค์การใน
ต้นยุคของศาสตร์การบริหารต่อมามีพัฒนาการตามแนวคิดของปี 1972 แฮร์โรลด์คูนตซ์            
(Harold D. Koontz) ใช้ตัวอักษรย่อที่ว่า “POSDC” และปัจจุบัน คูนตซ์และเวียห์ริช (Koontz และ 
Weihric )  ยึดถือน้าที่ 4 ประการได้แก่ POLC  ซึ่งตัวย่อแต่ละตัวมีความหมายดังนี้ 
 P – Planning หมายถึง การวางแผน 
 O – Organizing หมายถึง การจัดองค์การ 
 L – Leading หมายถึง การชี้น า 
   C - Controlling  หมายถึง การควบคุม  
 

 ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 
 ทฤษฎี หมายถึง แนวความคิดหรือความเชื่อที่เกิดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์มีการทดสอบและการ
สังเกตจนเป็นที่แน่ใจ ทฤษฎีเป็น เซท (Set) ของมโนทัศน์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เป็นข้อสรุปอย่าง
กว้างที่พรรณนาและอธิบายพฤติกรรมการบริหารองค์กรการทางศึกษา อย่างเป็นระบบ ถ้าทฤษฎี
ได้รับการพิสูจน์บ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ ทฤษฎีเป็นแนวความคิดที่มีเหตุผลและสามารถน าไป
ประยุกต์ และปฏิบัติได้ ทฤษฎีมีบทบาทในการให้ค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏทั่วไปและชี้แนะการวิจัย 
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 ปราชญา กล้าผจัญ และสมศักดิ์ คงเที่ยง.(2542)  ผู้ให้ค านิยามไว้ว่า ทฤษฎี หมายถึง       
ชุดของแนวคิด (Concepts) คติฐานหรือข้อสันนิษฐาน (Assumption) และข้อยุติโดยทั่วไป 
(Generalization) ที่อธิบายพฤติกรรมขององค์การ อย่างเป็นระบบ และมีความสัมพันธ์ต่อกัน 
 แต่ส าหรับข้อสมมติฐาน (Hypothesis) หมายถึง การตั้งข้อก าหนด หรือข้อสมมติที่คิดหรือ
คาดว่าน่าจะเป็นขึ้นมา แล้วพยายามศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เพ่ือหาข้อสรุปมาพิสูจน์ให้จงได้ว่า ข้อ
สมมติฐานที่ตั้งไว้นั้น จริงหรือไม่จริง 
 
 ทฤษฎีทางการบริหารและวิวัฒนาการการบริหารการศึกษา 
 ระยะที่ 1 ระหว่าง ค.ศ. 1887 – 1945 (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 10) ยุคนักทฤษฎี
การบริหารสมัยดั้งเดิม (The Classical organization theory) แบ่งย่อยเป็น 3 กลุ่มดังนี ้
 1.กลุ่มการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ของเทย์เลอร์(Scientific Management)ของเฟรดเดอริก
เทย์เลอร์ (Frederick Taylor) ความมุ่งหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์คือ จัดการ
บริหารธุรกิจหรือโรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด Taylor มองคนงานแต่ละคน
เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่สามารถปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขององค์การได้ เจ้าของต ารับ “The one 
best way” คือประสิทธิภาพของการท างานสูงสุดจะเกิดขึ้นได้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งส าคัญ 3 อย่างคือ 
  1.1 เลือกคนที่มีความสามารถสูงสุด (Selection) 
  1.2 ฝึกอบบรมคนงานให้ถูกวิธี (Training) 
  1.3 หาสิ่งจูงใจให้เกิดก าลังใจในการท างาน (Motivation) 
  เทย์เลอร์ ก็คือผลผลิตของยุคอุตสาหกรรมในงานวิจัยเรื่อง “Time and Motion 
Studies” เวลาและการเคลื่อนไหว เชื่อว่ามีวิธีการการทางวิทยาศาสตร์ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เพียง
วิธีเดียวที่ดีที่สุด เขาเชื่อในวิธีแบ่งงานกันท า ผู้ปฏิบัติระดับล่างต้องรับผิดชอบต่อระดับบน เทย์เลอร์ 
เสนอ ระบบการจ้างงาน (จ่ายเงิน) บนพ้ืนฐานการสร้างแรงจูงใจ สรุปหลักวิทยาศาสตร์ของเทยเลอร์
สรุปง่าย ๆประกอบด้วย 3 หลักการดังนี้ 
  1) การแบ่งงาน (Division of Labors) 
  2) การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน (Hierarchy) 
  3) การจ่ายค่าจ้างเพ่ือสร้างแรงจูงใจ (Incentive payment) 
 2. กลุ่มการบริหารจัดการ (Administration Management) หรือ ทฤษฎีบริหารองค์การ
อย่างเป็นทางการ(Formal Organization Theory ) ของ อังรีฟาโยล (Henri Fayol) บิดาของทฤษฎี
การปฏิบัติการและการจัดการตามหลักบริหาร ทั้ง Fayolและ Taylor จะเน้นตัวบุคลปฏิบัติงาน + 
วิธีการท างาน ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่ก็ไม่มองด้าน “จิตวิทยา” (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 
2542: 17) Fayol ได้เสนอแนวคิดในเรื่องหลักเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป 14 ประการ แต่ลักษณะ     
ที่ส าคัญ มีดังนี้ 
  2.1 หลักการท างานเฉพาะทาง (Specialization) คือการแบ่งงานให้เกิดความ
ช านาญเฉพาะทาง 
  2.2 หลักสายบังคับบัญชา เริ่มจากบังคับบัญชาสูงสุดสู่ระดับต่ าสุด 
  2.3 หลักเอกภาพของบังคับบัญชา (Unity of Command) 
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  2.4 หลักขอบข่ายของการควบคุมดูแล (Span of control) ผู้ดูแลหนึ่งคนต่อ 6 คน
ที่จะอยู่ใต้การดูแลจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด 
  2.5 การสื่อสารแนวดิ่ง (Vertical Communication) การสื่อสารโดยตรงจากเบื้อง
บนสู่เบื้องล่าง 
  2.6 หลักการแบ่งระดับการบังคับบัญชาให้น้อยที่สุด คือ ไม่ควรมีสายบังคับบัญชา
ยืดยาว หลายระดับมากเกินไป 
  2.7 หลักการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างสายบังคับบัญชาและสายเสนาธิการ 
(Line and Staff Division) 
 3. ทฤษฎีบริหารองค์การในระบบราชการ (Bureaucracy) มาจากแนวคิดของ แมกซ์เวเบอร์ 
(Max Weber) ที่กล่าวถึงหลักการบริหารราชการประกอบด้วย 
  3.1 หลักของฐานอ านาจจากกฎหมาย 
  3.2 การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ต้องยึดระเบียบกฎเกณฑ์ 
  3.3 การแบ่งงานตามความช านาญการเฉพาะทาง 
  3.4 การแบ่งงานไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว 
  3.5 มีระบบความมั่นคงในอาชีพ 
  จะอย่างไรก็ตามระบบราชการก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งในด้าน ข้อเสีย คือ สาย
บังคับบัญชายืดยาวการท างานต้องอ้างอิงกฎระเบียบ จึงชักช้าไม่ทันการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน 
เรียกว่า ระบบ “Red tape” ในด้านข้อดี คือ ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก การบังคับบัญชา การ
เลื่อนขั้นต าแหน่งที่มีระบบระเบียบ แต่ในปัจจุบันระบบราชการก าลังถูกแทรกแซงทางการเมืองและ
ทางเศรษฐกิจ ท าให้เริ่มมีปัญหา 
  ระยะที่ 2 ระหว่าง ค.ศ. 1945 – 1958 (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 10) ยุค
ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) Follette ได้น าเอาจิตวิทยามาใช้และได้เสนอการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict) ไว้ 3 แนวทางดังนี้ 
  1. Domination คือ ใช้อ านาจอีกฝ่ายสยบลง คือให้อีกฝ่ายแพ้ให้ได้ ไม่ดีนัก 
  2. Compromise คือ คนละครึ่งทาง เพ่ือให้เหตุการณ์สงบโดยประนีประนอม 
  3. Integration คือ การหาแนวทางท่ีไม่มีใครเสียหน้า ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ทาง (ชนะ ชนะ) 
  นอกจากนี้ Follette ให้ทัศนะน่าฟังว่า “การเกิดความขัดแย้งในหน่วยงานเป็นความพก
พร่องของการบริหาร” (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 25) การวิจัยหรือการทดลองฮอร์ทอร์น (Hawthon 
Experiment) ที่ เมโย (Mayo) กับคณะท าการวิจัยเริ่มที่ข้อสมมติฐานว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของคนงาน มีการค้นพบจากการทดลองคือมีการสร้างกลุ่มแบบไม่เป็นทางการในองค์การ ท าให้
เกิดแนวความคิดใหม่ที่ว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์ มีความส าคัญมาก ซึ่งผลการศึกษาทดลองของเมโยและ
คณะ พอสรุปได้ดังนี้ 
  1. คนเป็นสิ่งมีชีวิต จิตใจ ขวัญ ก าลังใจ และความพึงพอใจเป็นเรื่องส าคัญในการท างาน 
  2. เงินไม่ใช่ สิ่งล่อใจที่ส าคัญแต่เพียงอย่างเดียว รางวัลทางจิตใจมีผลต่อการจูงใจใน
การท างานไม่น้อยกว่าเงิน 
  3. การท างานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคมมากกว่าสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพคับที่อยู่ได้คับใจอยู่อยาก ข้อคิดท่ีส าคัญ การตอบสนองคน ด้านความต้องการศักดิ์ศรี การยก
ย่อง จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานจากแนวคิด “มนุษยสัมพันธ์”ระยะที่ 3 
ตั้งแต่ ค.ศ. 1958 – ปัจจุบัน (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 11) ยุคการใช้ทฤษฎีการบริหาร
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(Administrative Theory)หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science Approach) 
ยึดหลักระบบงาน + ความสัมพันธ์ของคน + พฤติกรรมขององค์การ ซึ่งมีแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่
หลาย ๆ คนได้แสดงไว้ดังต่อไปนี้ 
  1. เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด (Chester I Barnard ) เขียนหนังสือชื่อ The Function 
of The Executive ที่กล่าวถึงงานในหน้าที่ของผู้บริหารโดยให้ความส าคัญต่อบุคคลระบบของความ
ร่วมมือองค์การ และเป้าหมายขององค์การ กับความต้องการของบุคคลในองค์การต้องสมดุลกัน 
  2. ทฤษฎีของมาสโลว์ ว่าด้วยการจัดอันดับขั้นของความต้องการของมนุษย์ (Maslow 
– Hierarchy of needs) เป็นเรื่องแรงจูงใจแบ่งความต้องการของมนุษย์ตั้งแต่ความต้องการด้าน
กายภาพ ความต้องการด้านความปลอดภัยความต้องการด้านสังคม ความต้องการด้านการเคารพ – นับ
ถือ และประการสุดท้าย คือ การบรรลุศักยภาพของตนเอง (Self actualization) คือมีโอกาสได้พัฒนา
ตนเองถึงข้ันสูงสุดจากการท างาน แต่ความต้องการเหล่านั้นต้องได้รับการสนองตอบตามล าดับขั้น 
  3. ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคกรีกอร์(Douglas MC Gregor Theory X,Theory Y) 
เขาได้เสนอแนวคิดการบริหารอยู่บนพ้ืนฐานของข้อสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ต่างกัน  
  ทฤษฎี X (The Traditional View of Direction and Control) ทฤษฎีนี้เกิดข้อสมติฐานดังนี้ 
   1. คนไม่อยากท างาน และหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ 
   2. คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเริ่ม ชอบให้การสั่ง 
   3. คนเห็นแก่ตนเองมากกว่าองค์การ 
   4. คนมักต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
   5. คนมักโง่ และหลอกง่าย 
  ผลการมองธรรมชาติของมนุษย์เช่นนี้ การบริหารจัดการจึงเน้นการใช้เงิน วัตถุ เป็น
เครื่องล่อใจ เน้นการควบคุม การสั่งการ เป็นต้น 
  ทฤษฎี Y (The integration of Individual and Organization Goal) ทฤษฎีข้อนี้
เกิดจากข้อสมติฐานดังนี้ 
   1. คนจะให้ความร่วมมือ สนับสนุน รับผิดชอบ ขยัน 
   2. คนไม่เกียจคร้านและไว้วางใจได้ 
   3. คนมีความคิดริเริ่มท างานถ้าได้รับการจูงใจอย่างถูกต้อง 
   4. คนมักจะพัฒนาวิธีการท างาน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
  ผู้บังคับบัญชาจะไม่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด แต่จะส่งเสริมให้รู้จัก
ควบคุมตนเองหรือของกลุ่มมากขึ้น ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันจากความเชื่อที่แตกต่างกัน ท าให้เกิด
ระบบการบริหารที่แตกต่างกันระหว่างระบบที่เน้นการควบคุมกับระบบที่ค่อนข้างให้อิสระภาพ 
  4. อูชิ (Ouchi ) ชาวญี่ปุ่นได้เสนอ ทฤษฎี Z (Z Theory) (William G. Ouchi) 
ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย UXLA (I of California Los Angeles) ทฤษฎีนี้รวมเอาหลักการของ
ทฤษฎี X , Y เข้าด้วยกัน แนวความคิดก็คือ องค์การต้องมีหลักเกณฑ์ที่ควบคุมมนุษย์ แต่มนุษย์ก็รัก
ความเป็นอิสระ และมีความต้องการหน้าที่ของผู้บริหารจึงต้องปรับเป้าหมายขององค์การให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายของบุคคลในองค์การ 
 

 พัฒนาการของทฤษฎีในการบริหารการศึกษา 
 ความเกี่ยวข้องของทฤษฎีที่เข้ามาสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษานั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากการ
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านสังคมศาสตร์ ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เชสเตอร์ ไอ 



14 
 

บาร์นาร์ด,เอลตัน มาโย และเอฟ เจ รอธลิสเบอร์เกอร์ได้เปิดทัศนะใหม่แห่งการศึกษาการบริหาร     
แต่สงครามได้ผลักดันให้นักวิทยาศาสตร์สังคมหันเหไปจากการทดลองในห้องปฏิบัติการไประยะหนึ่ง 
ในระยะนั้น นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา และนักมานุษยวิทยาก็ต้องเข้าจัดการกับปัญหาด้านต่าง ๆ ที่
รุมเร้าเข้ามา เมื่อสงครามสิ้นสุด นักค้นคว้าเหล่านี้ก็หันมาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารอย่าง
จริงจังอีกครั้งหนึ่ง  
 ในปี 1947 มีการประชุมแห่งชาติของศาสตราจารย์แห่งการบริหารการศึกษา (National 
Conference of  Professors of Educational Administration NCPEA)  ซึ่งการประชุมในครั้งนั้น ที่
ประชุมได้ตระหนึกถึงการพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์ และในปี 1950 มีโครงการร่วมมือระหว่างกั นใน
การบริหารการศึกษา (Cooperative Program in Eductational Administration CPEA) เพ่ือแสวงหา
แนวทางใหม่ ๆ ในการบริหารการศึกษา แต่การปฏิบัติงานในครั้งกระนั้นก็มิได้ค้นพบอะไรที่เกี่ยวกับ
ทฤษฏีการบริหารมากนัก 
 ต่อมา บรรดาสมาชิก NCPEA เสนอแนะให้ที่ประชุมสนัสนุนการเขียนหนังสือที่รายงาน
ผลการวิจัยสิ่งที่ค้นพบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และในปี 1954 โรอัลด์แคมป์เบล และเกร๊กรัสเซล
ได้ร่วมกันเป็นบรรณาธิการหนังสือชื่อ Administrative Behavior in Education  แต่ปรากฎว่า ใน
บรรดาผู้เขียนจ านวน 14 คน ที่เขียนเรื่องลงหนังสือเล่มนี้ ได้พบว่า หนังสือเล่มนี้ยังขาดทฤษฎีการบริหาร 
ท าให้เกิดช่องว่างใหญ่โตในระหว่างความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านพฤติกรรมการบริหาร (ฮัลปิน,1968 : xii) 
 อิทธิพลล าดับที่สามที่มีต่อการบริหารการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ได้แก่การที่มีการก่อตั้ง
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยที่ดูแลด้านการบริหารการศึกษา (The University Council for 
Educational Administration UCEA) ขึ้นในปี 1956 คณะกรรมการชุดนี้ได้ร่วมมือกับ Educational 
Testing Service and Teachers College  ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยในโครงการขนาดใหญ่ ที่มุ่ง
ออกแบบเพ่ือพัฒน ามาตรการส าหรับการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน ในช่วงนี้เอง ที่มีการเขียน
หนังสือดัง ๆ ออกมาหลายเล่ม ได้แก่ 
 1. The Use of Theory in Educational Administration แต่งโดยโคลาดาร์ซี และ เกตเซล 
ในปี 1955 เน้นบูรณาการของทฤษฎีและการปฏิบัติ 
 2. Uneasy  Profession แต่งโดยกรอส กล่าวถึงอาชีพนักบริหารการศึกษาว่าเป็นอาชีพที่มิใช่
ของง่าย ๆ เขาได้ชี้ให้เห็นว่า จะต้องมีทฤษฎีเข้ามาเกี่ยวข้องว่าผู้นิเทศการศึกษาจะต้องปฏิบัติอย่างไร มิใช่
ว่า “ควรจะปฏิบัติอย่างไร”  
 3. Studies in School Administration แต่งโดยมัวร์ ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนอเมริกัน (American  Association of  School  Administrators) มัวร์ได้ทบทวนเรื่องราวที่มี
ผู้เขียนบทความให้แก่ศูนย์ CPEA 9 ศูนย์ แล้วพบว่า บทความเหล่านี้มีน้อนมากที่กล่าวถึงทฤษฎีการบริหาร
การศึกษา 
 4. Administration Behavior in Education แต่งโดยแคมป์เบลและเกร็ก ได้รับเงินทุนสนับสนุน
จาก NCPEA และก็เช่นเดียวกันก็พบว่า งานเขียนส่วนใหญ่ขาดการวิจัยที่มุ่งค้นคว้าด้านทฤษฎี (ฮัลปิน , 
1968 :3) 
 

     จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา สรุปได้ว่า  การบริหารการศึกษา เป็น
ศาสตร์ที่ผู้ท าหน้าที่เป็นผู้น าองค์กรทางการศึกษาทุกระดับทุกขนาด ใช้ศาสตร์และศิลป์รวมถึงทักษะในการ
จัดการทรัพยากรขององค์กรทางการศึกษา และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรเพ่ือน าพาให้องค์กร
บรรลุจุดหมาย ซึ่งในทางการศึกษาคือให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
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  2.2 แนวคิดการบริหารจัดการเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาองค์กร  
 ในการวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรนั้น มีเครื่องมือและเทคนิคการบริหารหลายประการ ที่หน่วยงาน
น ามาปรับใช้ได้ แนวคิดท่ีส าคัญในปัจจุบันคือ แบบจ าลอง 7-S ซึ่งประกอบด้วย  
 1. structure : โครงสร้าง คือ กรอบที่ประสานกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยย่อยขององค์กรเข้า
ด้วยกันม ี4 รูปแบบหลัก คือ แบบหน้าที่ แบบแผนก/ฝ่าย แบบแมตริก และแบบเครือข่าย  
 2. system : ระบบบริหาร คือ วิธีการท างาน/ปฏิบัติงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ประกอบด้วย ระบบนวัตกรรม ระบบชดเชยทดแทน ระบบการจัดการสารสนเทศ และระบบจัดสรร 
ทรัพยากร (ทุน) ซึ่งบริหารควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ตามปกติขององค์กร  
 3. style : รูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ คือ ลักษณะความเห็นผู้นาของผู้บริหารระดับสูง และวิธี
ปฏิบัติงานขององค์กร รวมทั้ง ลักษณะพฤติกรรม/วิธีปฏิบัติตัวที่พนักงานขององค์กรแสดง ต่อโลกภายนอก 
ต่อลูกค้า และผู้จัดหาสินค้า (supplyers)  
 4. skill : ทักษะ/ความช านาญ คือ อะไรที่องค์กรท าได้ดีที่สุด คือ ความสามารถและ สมรรถนะที่
พิเศษดีเยี่ยมขององค์กร  
 5. staff : พนักงาน คือ ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร หมายความถึงพนักงานได้รับการ พัฒนา 
ฝึกอบรม กล่อมเกลา และกระตุ้น รวมทั้งการจัดการเส้นทางอาชีพอย่างไร  
 6. strategy : กลยุทธ์ คือ เส้นทางที่องค์กรเลือกเพ่ือมุ่งเติบโตรุ่งเรืองขององค์กร ในอนาคต คือ
แผนซึ่งองค์กรจัดวางข้ึนเพื่อบรรลุ หรือสร้าง หรือรักษา ไว้ซึ่งความสามารถทางการ แข่งขันอย่างยั่งยืน  
 7. shared values : ค่านิยมร่วม ในตอนเริ่มต้นเรียกว่า superordinate goals คือ หลักการ และ
แนวคิดชี้น าขององค์กร คือ ค่านิยมและแรงบันดาลใจต่าง ๆ ที่ไม่ได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์ อักษร ซึ่งส าคัญ
ว่าวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ประกาศทั่วไปขององค์กร คือ แนวคิดพ้ืนฐานของการ ด าเนินธุรกิจ/กิจกรรม 
เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มในการท างานร่วมกัน 

 จากการศึกษาทิศทางการบริหารจัดการได้สกัดองค์ประกอบของปัจจัยการบริหารจัดการ 
ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 7 ด้านข้างต้น มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังภาพ 
 

 

 
ภาพที่ 2 ตัวแบบแมคคินเรย์ (McKinsey’s 7S’s)  

โครงสร้าง 

structure 

กลยุทธ ์

strategy 

 

ระบบบริหาร 
system 

 

ทักษะ/ความช านาญ 
skill 

พนักงาน 
staff 

รูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ  
style 

ค่านิยมร่วม 
shared values 



16 
 

 จากการศึกษาแนวคิดการบริหารจัดการเพ่ือการวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรโดยใช้ตัวแบบ
แมคคินเรย์ (McKinsey’s 7S’s) พอสรุปได้ว่า ปัจจัยส าคัญขององค์กร หรือ หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันรวมกันเป็นองค์กร มีปัจจัยส าคัญ 7 ด้านที่จะพาองค์กรไปยัง
จุดมุ่งหมาย เพ่ือใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร เพ่ือหาสาหาข้อบกพร้อง หรือ หาแนวทางให้
การพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 
     2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ 
 การบูรณาการเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 1 ศตวรรษที่ผ่านมาโดยแฮร์บาร์ท (herbart) นักปรัชญา
การศึกษาชาวเยอรมันเป็นผู้ริเริ่มการเรียนการสอนแบบบูรณาการต่อมาดิวอ้ี (dewey) นักการศึกษา
ชาวอเมริกันเป็นผู้น าแนวคิดนั้นมาน าเสนอในรูปประธรรมมากขึ้นภายใต้ปรัชญาที่เชื่อว่าการศึกษา
จะต้องพัฒนาผู้เรียนในลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวมิใช่พัฒนาเพียงเฉพาะเรื่องด้านใดด้านหนึ่งหรือเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเท่านั้นส าหรับประเทศไทยนักวิชาการศึกษาหลายคนอาทิ สุมิตร คุณากร สงัด อุทรานันท์ 
และธ ารง บัวศรี ได้น าหลักการในเรื่องนี้มาเผยแพร่และทดลองใช้มาโดยล าดับ 
 ความหมายของค าว่าการบูรณาการ 
  ค าว่าบูรณาการมีรากศัพท์จากภาษาลาตินว่า (Integrat) หมายถึง การท าให้รวมกัน
ได้ทั้งหมดไม่มีส่วนใดขาดหายไป และมาจากค าในภาษาอังกฤษว่า  integration  หมายถึง การท าสิ่ง
ที่บกพร่องให้สมบูรณ์โดยการเติมส่วนที่ยังขาดอยู่เข้าไป หรือการน าส่วนประกอบย่อยตั้งแต่ 2 เสียง
ขึ้นไปมารวมกันเพ่ือท าให้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนทั้งหมดที่ใหญ่กว่า องค์การสหประชาชาติ ( United 
nations Europeans Security Coorperation : UNESCO) ได้มาศึกษาจุดเริ่มต้นของการบูรณาการ
ว่าเป็นแนวคิดในการบูรณาการหลักสูตรโดยวิธีการเน้นเนื้อหาสาระและแยกความรู้ออกเป็นส่วนส่วน 
เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงในชุมชนและให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ต่อมาแนวความคิดเกี่ยวกับการบูรณาการมีเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมี
ความจ าเป็นต้องมีความรู้ให้เท่าทันต่อการเพ่ิมขึ้นของข้อมูลและวิทยาการต่าง  ๆ ในยุคกระแส        
โลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและวิทยาการใหม่ ๆ มากมาย (jacobs) 
  บีน่า  (beane) เสนอว่าการบูรณาการหมายถึงการสร้างความรู้และประสบการณ์
ใหม่ในการลักษณะของการผสมผสานเข้าด้วยกันทั้งหมดเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพ
ชีวิตจริงโดยการรวมกันมากกว่าการแบ่งแยกเป็นส่วนส่วน 
  ธนาธิป พรกุล กล่าวถึงการบูรณาการว่าหมายถึง การเชื่อมโยงความรู้หลายสาขา
เข้าด้วยกันเพ่ือให้บรรลุพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 
  วิชัย วงษ์ใหญ่ ให้ความหมายว่าเป็นการน านวัตกรรม (Innovation) มาช่วยเสริม
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงวิธีการกระบวนการที่ท าอยู่เดิมให้ได้ผลคุ้มค่า  
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เสนอว่าหมายถึง การน าสิ่งหนึ่งเข้ามารวมตัวอีกสิ่งหนึ่ง
เพ่ือท าให้สิ่งเดิมเพ่ิมพูน   สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เอื้อประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งการเชื่อมโยงสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่ง
เข้ามาเป็นส่วนประกอบของอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดความสมบูรณ์ข้ึน  
  ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ให้ค าจ ากัดความของการบูรณาการไว้ในคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษา ว่า การบูรณาการ  (integration ) หมายถึง การผสมกลมกลืนของ
แผน กระบวนการ  การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุน
เป้าหมายเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (Organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล
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เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน alignment  ซึ่งการด าเนินการของแต่ละ
องค์ประกอบในระบบการจัดการผลการด าเนินงานมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการบูรณาการ สรุปได้ว่าการบูรณาการหมายถึง การผสมผสาน
แนวคิดและแนวทาง เพ่ือจัดท าแผน การด าเนินงาน การตรวจสอบและการปรับปรุง เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่คาดหวังไว้ โดยเชื่อมโยงแนวทางการด าเนินงานในรูปแบบที่คล้ายกัน หรือ สามารถ
เชื่อมโยงได้ตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า ที่สนับสนุนส่งเสริมแนวคิด/วิธีการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ส่งมาต่อ
ยอดหรือด าเนินงานร่วมกันได้กับอีกแนวคิดหรือวิธีการหนึ่ง  
 
     2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน 
 เมื่อกล่าวถึงแนวคิดในการจัดโครงสร้างเพ่ือแบ่งระดับชั้นทางการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว 
สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะต้องกล่าวถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ หลักในการจัดระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ทั้งนี้ ดังที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนั้น หลักส าคัญที่ใช้ในการจัดระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ กล่าวคือ หลักการรวมอ านาจ (centralization of power) หลักการ
แบ่งอ านาจ (documentation of power) และหลักการกระจายอ านาจ(decentralization of 
power) ซึ่งหลักการในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินทั้ง 3 หลักดังกล่าว จะเป็นหลักการ
ส าคัญที่ใช้ในการจัดระดับทางการบริหารราชการแผ่นดิน (level of government) โดยในแต่ละ
หลักการมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1. หลักการรวมอ านาจและการบริหารราชการส่วนกลาง 
  ศาสตราจารย์ ประยูร กาจนดุล (ค าบรรยายกฎหมายปกครอง, 2523) ได้ให้
ค าอธิบายเอาไว้ว่า หมายถึงหลักการจัดวางระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยรวมอ านาจในการ
ปกครองไว้ให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนกลาง อันได้แก่ กระทรวงทบวง กรมต่าง ๆ โดยในการ
บริหารงานภายใต้หลักการรวมอ านาจนั้น จะมีการก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนกลางซึ่งมีระดับชั้นของสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการปกครองตลอด
ทั่วทั้งอาณาเขตของประเทศ ซึ่งเท่ากับว่าการใช้อ านาจในการปกครองจะกระท าโดยหน่วยบริหาร
ราชการส่วนกลางทั้งสิ้น การบริหารงานภายใต้หลักการรวมอ านาจ นั้นจะมีคุณลักษณะที่ส าคัญ 3 
ประการ คือ 
  ประการแรก จะมีการรวมก าลังทหารและต ารวจให้ขึ้นต่อส่วนกลาง ทั้งนี้เพ่ือให้
ส่วนกลางสามารถบังคับใช้กองก าลังเหล่านั้นได้อย่างเด็ดขาดและทันท่วงที ตลอดจนเป็นหลักประกัน
ด้านความมั่นคงของประเทศ 
  ประการที่สอง จะมีการรวมอ านาจการวินิจฉัยสั่งการไว้ในส่วนกลาง โดยถือว่า      
อ านาจการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะรวมอยู่ที่ส่วนกลาง ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติจะมีการมอบอ านาจดังกล่าว
ให้แก่ หน่วยการบริหารราชการส่วนกลางต่าง ๆ ใช้อ านาจในการอนุมัติ ระงับหรือแก้ไข เพิกถอนการ 
กระท าต่าง ๆ ในกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ 
 
 
  ประการที่สาม จะมีการบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานลดหลั่นกันลงไปตามสาย
การบังคับบัญชา โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีต าแหน่งสูง มอี านาจบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ผู้มีต าแหน่งรอง ๆ ลงมา 
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และเจ้าหน้าที่ผู้มีต าแหน่งรองลงมานั้นต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม ทั้งนี้ จะมีวินัยเป็นเครื่องบังคับ 
การที่ประเทศต่าง ๆ ยังคงใช้หลักการรวมอ านาจและก าหนดให้มีการบริหารราชการส่วนกลางนั้น ก็
เนื่องจากว่าภายใต้การบริหารราชการตามหลักการรวมอ านาจนั้น จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเป็น
เอกภาพและความม่ันคงภายในประเทศ รวมถึงการที่ระบบบริหารราชการส่วนกลางอาจช่วยส่งผลให้
นโยบายและแผนงานต่าง ๆ ได้รับการนาไปปฏิบัติอย่างเสมอหน้าและเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน 
  อย่างไรก็ตาม การบริหารงานภายใต้หลักการรวมอ านาจก็มีจุดอ่อนอยู่ไม่น้อย 
กล่าวคือการบริหารงานภายใต้หลักการนี้จะส่งผลให้กระบวนการทางการบริหารเป็นไปด้วยความ
ล่าช้าเพราะอ านาจในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ถูกรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลาง และที่ส าคัญการบริหาร
ราชการโดยใช้หลักการรวมอ านาจนั้น อาจเป็นการบริหารงานที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ อันไม่สอดคล้องต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  เป็นที่สังเกตได้ว่าการบริหารงานภายใต้หลักการรวมอ านาจนี้ มักใช้กับภารกิจด้าน
ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศเพราะภารกิจดั งกล่าวต้องการความเป็น
เอกภาพและการเป็นแบบแผนเดียวกันในการบริหารงาน 
 

 2. หลักการแบ่งอ านาจและการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
  จากการที่การบริหารงานของราชการส่วนกลางภายใต้หลักการรวมอ านาจนั้น มี
จุดอ่อนส าคัญอยู่ที่ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน เพราะภารกิจทุกเรื่องต้องตัดสินใจโดยราชการ
ส่วนกลาง ดังนั้น หลักการแบ่งอ านาจจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะภายใต้หลักการแบ่งอ านาจนี้ 
จะมีการมอบอ านาจของราชการส่วนกลางบางส่วนให้กับตัวแทนของราชการส่วนกลางที่ลงไป
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ อันเป็นการช่วยแบ่งเบาและลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการบริหารงาน
ของราชการส่วนกลาง 
  ศาสตราจารย์ประยูร กาญจนดุล ได้ให้คาอธิบายเกี่ยวกับการบริหารงานภายใต้
หลักการแบ่งอ านาจเอาไว้ว่า หมายถึง การบริหารราชการที่ส่วนกลางได้จัดแบ่งและมอบอ านาจใน
การวินิจฉัยสั่งการบางส่วน ไปให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของราชการส่วนกลางซึ่งไปประจ าอยู่ใน 
เขตการปกครองส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เพ่ือให้ด าเนินการวินิจฉัยสั่งการในกิจการบางอย่าง 
ตามท่ีก าหนดเอาไว้ในระเบียบแบบแผน การบริหารงานในส่วนภูมิภาคภายใต้หลักการแบ่งอ านาจ 
จะมีลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 
  ประการแรก ต้องมีการบริหารราชการส่วนกลาง ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจในการปกครอง 
ครอบคลุมทั้งประเทศ เพราะถือว่าการแบ่งอ านาจให้แก่ราชการส่วนภูมิภาคนั้น เป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการรวมอ านาจการปกครอง 
  ประการที่สอง มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตัวแทนที่ราชการส่วนกลางส่งออกไปปฏิบัติหน้าที่ 
โดยให้ไปประจ าในท้องที่ซึ่งอาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป เช่น ภาค มณฑล จังหวัด อ าเภอ 
เป็นต้น ทั้งนี้ ราชการส่วนกลางยังคงไว้ซึ่งอ านาจในการแต่งตั้ง ถอดถอนและบังคับบัญชา 
  ประการที่สาม เป็นการที่ส่วนกลางแบ่งและมอบอ านาจในการบริหารงานบางส่วน 
บางเรื่องให้กับตัวแทนที่ไปปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค โดยที่มิได้เป็นการตัดอ านาจความรับผิดชอบ 
ของส่วนกลางโดยเด็ดขาด 
  ภายใต้การบริหารงานของราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นไปภายใต้หลักการแบ่งอ านาจ
นั้นมีจุดเด่นที่ส าคัญอยู่ที่จะเป็นการช่วยท าให้กระบวนการในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ เป็นไปด้วย
ความรวดเร็วมากขึ้น เพราะอ านาจในการตัดสินใจบางเรื่องได้มอบไปให้กับตัวแทนของราชการ 
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ส่วนกลางแล้ว นอกจากนั้น การที่การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นการส่งตัวแทนลงไปท างาน 
ในพ้ืนที่นั้น ยังจะช่วยให้ราชการส่วนกลางสามารถรับรู้และเข้าใจสภาพปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน 
ในท้องถิ่นได้ดีขึ้น 
  อย่างก็ตาม จุดอ่อนที่ส าคัญภายใต้การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ก็คือการที่ระบบ
การบริหารงานแบบนี้ถือเป็นแขนขาของราชการส่วนกลาง ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
ประชาธิปไตยและองค์กรส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และที่ ส าคัญหากการมอบอ านาจให้แก่
ตัวแทนในภูมิภาคเป็นไปอย่างจ ากัดแล้ว ก็อาจจะท าให้การบริหารยิ่งมีความล่าช้า เพราะเป็นการเพิ่ม 
ชั้นของการบริหารราชการข้ึนอีกระดับหนึ่ง 
 

 3. หลักการกระจายอ านาจและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
  ผลจากการที่การบริหารราชการใน 2 ระดับข้างต้นเป็นการบริหารราชการโดย
ข้าราชการหรือตัวแทนจากส่วนกลาง จึงท าให้ในความเป็นจริงนั้น รัฐไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง เพราะข้าราชการเหล่านั้นย่อมมีความรู้
ความเข้าใจในสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่จ ากัด ดังนั้น การบริหารราชการโดย
อาศัยหลักการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความจาเป็น เพราะการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จะเป็นการบริหารราชการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ปกครองตนเองโดยการเลือกตัวแทนของตนเข้ามาท าหน้าที่ในการบริหาร 
  ศาสตราจารย์ ประยูร กาญจนดุล ได้อธิบายว่า การกระจายอ านาจในการปกครอง
นั้น หมายถึงการที่ส่วนกลางได้โอนหรือยกอ านาจในบางเรื่องให้กับประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือให้พวก 
เขาได้ฝึกหัดจัดท า อันเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ปกครองตนเอง ซึ่งการบริหารราชการ 
แผ่นดินภายใต้หลักการกระจายอ านาจ จะมีลักษณะที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
  ประการแรก มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลขึ้น 
โดยหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นนี้จะมีหน้าที่บริหารงบประมาณและทรัพย์สินต่าง ๆ รวมไปถึงบุคลากรที่เป็น 
ของตนเองต่างหาก และไม่ข้ึนตรงต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนกลาง ราชการส่วนกลางมีหน้าที่ 
เพียงควบคุม ดูแลหน่วยงานเหล่านี้ให้ปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น 
  ประการที่สอง มีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารของท้องถิ่นทั้งหมด หรือ
บางส่วนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปมีโอกาสในการปกครองตนเอง หากไม่มีการเลือกตั้งเลยจะไม่ถือว่า
เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแท้จริง 
  ประการที่สาม การกระจายอ านาจนั้น จะต้องเปิดโอกาสให้องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระตามสมควร โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอิสระในการบริหารงานที่ได้รับ
มอบหมายสามารถวินิจฉัยและตัดสินใจด าเนินการได้ด้วยงบประมาณของตนเอง 
  การบริหารราชการภายใต้หลักการกระจายอ านาจนี้ ย่อมเป็นการบริหารราชการที่มี
จุดเด่นที่ส าคัญอยู่ที่ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ดีกว่าการจัดการ
บริหาร ในระดับอ่ืน ๆ เพราะดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นการ
บริหารงานที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง นอกจากนั้น การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นยังเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง ท าให้รัฐบาลกลางสามารถทุ่มเทการ
ท างานในเรื่องที่มีความส าคัญระดับชาติได้มากขึ้นและที่ส าคัญ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นยังเป็น
การท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น อันเท่ากับเป็นการช่วย
สนับสนุนการปกครองในระดับชาติให้มีความเข้มแข็งขึ้นอีกทางหนึ่ง 



20 
 

  ส าหรับปัญหาที่เป็นจุดอ่อนของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ปัญหาในเรื่อง 
ความเป็นเอกภาพซึ่งมักจะมองกันว่า หากให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก ๆ 
แล้ว อาจส่งผลต่อความเป็นเอกภาพในการบริหารราชการ รวมไปถึงความม่ันคงของประเทศชาติ 
อีกท้ังยังมีปัญหาในเรื่องของความหลากหลายในการจัดทาบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งอาจไม่สามารถจัดท าบริการ 
ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันได้ ในท้องถิ่นที่มีความพร้อม ก็อาจจัดท าบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพได้มากกว่าท้องถิ่นขนาดเล็กซ่ึงมีทรัพยากรจ ากัด 
 
3. ความเป็นมาของการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารการศึกษา 

     3.1 โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของไทยปัจจุบัน 
 การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบด้วยการบริหารราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
 3.1.1 การบริหารราชการส่วนกลาง 
      รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี ที่มีหน้าที่บริหารประเทศ โดยจะก าหนดนโยบายในการบริหาร 
ประเทศ และมีอ านาจ กับใช้อ านาจเพ่ือบริหารและจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 
หน่วยงานซึ่งถือเป็นกลไกของรัฐบาล จะต้องนานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ ก็คือกระทรวง ทบวง 
กรม ซึ่งรวมเรียกว่า การบริหารราชการส่วนกลาง หรือการบริหารราชการตามหลักของการรวม 
อ านาจ (centralization) 
 3.1.2 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
      ในส่วนของการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่พ.ศ. 2457 บัญญัติว่า ให้จัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาคดังนี้ 
  1) จังหวัด 
  2) อ าเภอ 
 3.1.3 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
      การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมี
อ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณะของท้องถิ่นด้วยตนเอง ตามภารกิจหน้าที่
ที่ระบุให้ด าเนินการอย่างชัดเจน มีพ้ืนที่รับผิดชอบชัดเจน มีผู้บริหารที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน หรืออาจจะได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น คือ การใช้
หลักการกระจายอ านาจ (decentralization)ให้กับประชาชนโดยตรง ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในฐานะของผู้รับมอบอ านาจองค์กรท้องถิ่นจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อการด าเนินการและการตัดสินใจของตนเอง 
 
 
 
     3.2 โครงสร้างและความส าคัญการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
 การบริหารราชการส่วนภูมิภาคถือได้ว่าเป็นโครงสร้างการบริหารงานที่มีความส าคัญ
เนื่องจากในความเป็นจริงนั้นราชการส่วนกลางโดยกระทรวงและกรมต่าง ๆ ต่างมีภารกิจอ านาจ
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หน้าที่ที่กว้างขวาง ดังนั้น จึงเป็นไปได้ยากที่จะให้กระทรวง หรือกรมต่าง ๆ ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ในเมือง
หลวงจะสามารถอานวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง เพราะฉะนั้น หน่วยงานส่วนกลาง
เหล่านั้น จึงจาเป็นต้องมีการแต่งตั้งตัวแทนของตนออกไปปฏิบัติราชการอยู่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือให้
ประชาชนได้รับการอานวยประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ในปัจจุบัน การบริหารราชการส่วนภูมิภาคของไทยมีโครงสร้างเป็นไปตามกฎหมาย 2 ฉบับ 
กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
5) พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดให้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็นจังหวัด และอ าเภอ ส าหรับ
ในส่วนของโครงสร้างการบริหารงานในระดับต่ ากว่าอ าเภอนั้น พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พ.ศ. 2457 ได้ก าหนดเอาไว้ว่าให้แบ่งเขตอ าเภอออกเป็น ต าบล และหมู่บ้าน ซึ่งในทางปฏิบัติการ
ปกครองในระดับนี้เปรียบเสมือนกับส่วนขยายของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพราะฉะนั้น จึงถือ
ได้ว่าการบริหารราชการส่วนภูมิภาคของไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับได้แก่ จังหวัด อ าเภอ 
ต าบลและหมู่บ้าน (ในทางกฎหมาย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มิได้ระบุถึง ต าบลและหมู่บ้าน ในฐานะการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค แต่ถือเป็น “การปกครองท้องที่” ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 
2457 อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติหากพิจารณาถึงโครงสร้างความสัมพันธ์กับการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค และบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน การบริหารงานระดับนี้ถือว่าเป็นส่วนขยายของการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคจึงนับรวมเข้าไว้ด้วยกันว่าเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคของไทยมี 4 ระดับ) 
 

 1. จังหวัด 
       ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่5) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดเอาไว้ว่าให้เขตจังหวัดหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยท้องที่หลาย ๆ อ าเภอ
โดยที่จังหวัดมีสถานะเป็นนิติบุคคล การจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด จะต้องมีการตราเป็น
พระราชบัญญัติ ในการแบ่งส่วนราชการของจังหวัดนั้น กฎหมายได้ก าหนดให้แต่ละจังหวัดมีการแบ่ง
ส่วนราชการออกเป็น 
  1.1 ส านักงานจังหวัด มีหน้าที่เก่ียวกับราชการทั่วไป และการวางแผนพัฒนาจังหวัด 
ของจังหวัดนั้น มีหัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานจังหวัด 
  1.2 ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ
กระทรวง ทบวง กรม นั้น ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
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ภาพที่ 3 โครงสร้างการบริหารราชการระดับจังหวัด 

 
      ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ (มาตรา 57) 
      1. บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
      2. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
      3. บริหารราชการตามคาแนะนาและคาชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขัด
ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี 
      4. ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจ าอยู่
ในจังหวัดนั้น ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพล
เรือนในมหาวิทยาลัย ข้อบังคับหรือคาสั่งกระทรวง ทบวง กรม หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือ การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระท าใด ๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือคาสั่งกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้
ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เก่ียวข้อง 
      5. ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่าย
อัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการ
ครู ผู้ตรวจราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องปัดภัย
พิบัติสาธารณะ 
      6. เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และ
รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
      7. ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย 
      8. ก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มี
อ านาจทารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือ
รัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

จังหวัด 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ส่วนราชการประจ า
จังหวัด 

ส่วนราชการประจ า
จังหวัด 

ส่วนราชการประจ า
จังหวัด 

ส านักงานจังหวัด 
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      9. บรรจุ แต่งตั้ง ให้บ าเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย
และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย 
      นอกจากนั้นในแต่ละจังหวัดกฎหมายยังก าหนดให้มี “คณะกรมการจังหวัด” ทาหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้น และยังมีหน้าที่ในการ
จัดทาแผนพัฒนาจังหวัด จะประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดคน
หนึ่งตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัด หัวหน้าต ารวจภูธรจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจากกระทวง ทบวง ต่าง ๆ (เว้นกระทรวงมหาดไทย) ซึ่งประจ าอยู่
ในจังหวัด กระทรวงหรือทบวงละหนึ่งคน (ในกรณีกระทรวงใดมีตัวแทนจากหลายกรม ให้
ปลัดกระทรวงนั้นเป็นผู้ก าหนดผู้ที่จะเป็นกรมการจังหวัด) และหัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นกรมการ
จังหวัดและเลขานุการ 
 

 2. อ าเภอ 
      ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดราชการส่วนภูมิภาคในระดับรองลงมาจากจังหวัดได้แก่ อ าเภอ ซึ่ง
ประกอบด้วยท้องที่หลาย ๆ ต าบลรวมกัน การตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตอ าเภอ กระท าได้โดยการ
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในส่วนของโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของอ าเภอนั้น กฎหมายได้
ก าหนดให้โครงสร้างของอ าเภอมีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัด กล่าวคือ ให้อ าเภอประกอบด้วย 
      2.1 ส านักงานอ าเภอ มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอ าเภอนั้น ๆ มีนายอ าเภอเป็น
ผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ 
      2.2 ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นในอ าเภอนั้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการ
ของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

 
ภาพที่ 4 โครงสร้างการบริหารราชการระดับอ าเภอ 

 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 

นายอ าเภอ 

ส่วนราชการประจ า
อ าเภอ 

ส่วนราชการประจ า
อ าเภอ 

ส่วนราชการประจ า
อ าเภอ 

ส านักงานอ าเภอ 
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      นายอ าเภอมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ (มาตรา 65) 
      1. บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ้ากฎหมายใด
มิได้บัญญัติว่าการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของนายอ าเภอที่
จะต้องรักษาการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นด้วย 
       2. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
      3. บริหารราชการตามคาแนะนาและคาชี้แจงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้มีหน้าที่ตรวจ
การอ่ืน ซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายใน
เมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี 
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
      4. ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอ าเภอตามกฎหมาย 
 

     3.3 การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
 

 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา
ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้
หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพ ให้เอกชนมีส่วนร่วมใน
การศึกษา เน้นให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้นทั้งในท้องถิ่นและสถาบันเปิด เน้นการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้ได้
เรียนและแสดงออกในทางที่เหมาะสม  
 กระทรวงศึกษาธิการ มีการบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 19/2560  โดยมีส่วนราชการในสังกัดที่ขึ้นตรงต่อต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
 

 3.3.1. ส านักงานรัฐมนตรี  
  ส านักงานรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวง มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง 
 

 3.3.2. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในอดีตเป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ ในปี 
พ.ศ. 2545 ท าให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รวมเอากิจการของกรมการศึกษานอก
โรงเรียน (กศน.) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (กค.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) และกรมพลศึกษาบางส่วน เข้ามาไว้ด้วยกันมีหน่วยงานในสังกัดที่ส าคัญ เช่น  
  - ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  - ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  - สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  - ส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18  
  - ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 76 จังหวัด 
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 3.3.3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นส านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน่วยงาน
ส่วนกลางประจ าภูมิภาคต่างทั่วประเทศ ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจ านวน 
183 เขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจ านวน 42 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และหน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 16 หน่วยงาน 
 

 3.3.4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นหนึ่ ง ในห้ าองค์กรหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ท าหน้าที่ในการดูแลและรับผิดชอบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 

 3.3.5. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบก ากับดูแลงานการศึกษา
ในด้านการอาชีวศึกษา เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 3.3. 6. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นส่ วนราชการระดับกรม สั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติที่บูรณาการ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ การเสนอนโยบายและแผนสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และการประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ยังมีหน่วยงานในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้  
 1. องค์การมหาชน 
  แบ่งเป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
จ านวน 3 แห่ง และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จ านวน 3 แห่ง 
  - องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
  - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
  - สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 2. องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 
  - คุรุสภา 
  - ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 3. หน่วยงานอื่น ๆ 
  - สถานีวิทยุศึกษา 
  - สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
  - องค์การค้าของ สกสค. 
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ภาพที่ 5 โครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
     3.4 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
  

 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช 2557 ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง  ณ วันที่ 3 
เมษายน 2560 โดยมีเจตนารมณ์ที่ส าคัญต้องการให้มีการบูรณาการงานระดับพ้ืนที่ ลดสายงาน
บังคับบัญชาที่กว้างเกินไป เพ่ือความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการศึกษาและให้เกิดความคล่องตัว
ในการบริหารงานบุคคลเพ่ือให้ส่งต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ลดความ
เหลื่อมล้ าสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพทางการศึกษา  
 ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการได้อธิบายเหตุผลและความจ าเป็น 4 ประการที่ท าให้หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติใช้อ านาจตามมาตรา 44 ในการออกค าสั่งดังนี้ 
 

  3.4.1 การบูรณาการงานระดับพื้นที่ 
  โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแบบเดิมในส่วนภูมิภาค
นั้น พบว่ามีปัญหาเรื่องการบูรณาการในการด าเนินงานของระดับพ้ืนที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนใน
ระดับต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งโรงเรียนในระดับเดียวกันภายในจังหวัดเดียวกันก็ยังไม่มีความเชื่อมโยง    
อีกทั้งโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน ไม่มีความสัมพันธ์กันในเชิงการบริหารจัดการโดยสิ้นเชิง เนื่องจากต่าง
หน่วยงานต่างบริหารจัดการ แม้ว่ าทุกหน่วยงานจะได้รับแนวทางและการนโยบายจาก
กระทรวงศึกษาธิการเหมือนกัน แต่เมื่อถึงเวลาด าเนินการจะไม่มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 
ตัวอย่างเช่น เขตพ้ืนที่การศึกษาของจังหวัดหนึ่งอาจจะมีเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ       
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจ านวนมาก ซึ่งแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่มีการวางแผนการจัด
การศึกษาร่วมกัน ท าให้ยากต่อการบูรณาการในระดับพ้ืนที่  
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 ในส่วนของโครงสร้างการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคตามค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ จะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาคโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และมีผู้บริหารขององค์กรหลักเป็น
กรรมการซึ่งจะท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในภูมิภาคด้วยการบริหารจัดการตรงไปยังส านักงาน
ศึกษาธิการภาคที่ 1 ถึง 18 และจะมีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการรวมทั้งสิ้น 77 จังหวัด ท าหน้าที่
ดูแลการศึกษาทุกระบบไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาปฐมวัย สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาเอกชน เป็นต้น รวมทั้ง โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ท าให้
การขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งในขณะที่
โครงสร้างแบบเดิมด าเนินการในส่วนนี้ได้ยาก 

 

 3.4.2 ช่วงสายการบังคับบัญชากว้าง 
  อีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให้การปรับโครงสร้างคือ การที่มีช่วงสายบังคับบัญชากว้าง 
กล่าวคือ คือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องก ากับดูแลผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาทั้งหมด 225 คนเทียบอัตราส่วน 1 ต่อ 225 ส าหรับเลขาธิการคณะกรรมการ     
การอาชีวศึกษามีภารกิจงานหนักขึ้น หลักการดูแลสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมกัน
ถึง 886 แห่ง ซึ่งมีโครงสร้างใหม่จะท าให้สัดส่วนในการก ากับดูแลน้อยลง ด้วยการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จะก ากับดูแลส านักงานศึกษาธิการภาค 18 แห่ง ส านักงานศึกษาธิการภาคทั้ง 
18 แห่ง จะก ากับดูแลส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด ซึ่งจะแตกต่างจากเดิมที่ต้องก ากับ
ดูแลหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดเป็นจ านวนมากท าให้การก ากับดูแลไม่ทั่วถึง 

 

 3.4.3 เพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการศึกษา  
  จากการด าเนินงานตามโครงสร้างแบบเดิมพบว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่างด าเนินการตาม
แบบไม่บูรณาการซึ่งกันและกัน โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท าหน้าที่ก ากับดูแล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่วนส านักงาน  ก.ค.ศ. จะก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีอ านาจหน้าที่ดูแลเรื่องการบริหารงานบุคคล           
ซึ่งโครงสร้างการบริหารรูปแบบใหม่จะยุบคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา และให้อ านาจหน้าที่ของ 2 องค์กรที่ถูกยุบไปเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งจะท าให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ ส าหรับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงาน ก.ค.ศ. จะมีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด 
 

 3.4.4  ความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล 
  ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการประสบปัญหาเรื่องความคล่องตัวในการบริหาร       
งานบุคคลที่ส าคัญ 4 ประการได้แก่ การเกลี่ยอัตราก าลังครู หรือการย้ายครูระหว่างเขตพ้ืนที่
การศึกษา  การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและการด าเนินการทางวินัย ปัญหาดังกล่าว             
การด าเนินการโดยโครงสร้างเดิมต้องใช้ระยะเวลาและขั้นตอนในการด าเนินการที่ยุ่งยาก ท าให้ต้อง
เสียเวลาในการด าเนินงานค่อนข้างล่าช้าไม่ทันต่อเวลา  
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   การปรับโครงสร้างแบบใหม่จะท าให้รูปแบบของจังหวัดซึ่งจะพัฒนาได้ในขอบข่ายที่
กว้างขึ้น เช่น การเกลี่ยอัตราก าลังครูในโรงเรียนที่ขาดแคลนจะท าได้ดีขึ้น การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งครูผู้ช่วยหรือการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาจะมีแนวทางการด าเนินการและมีตัวเลือกที่
สามารถหมุนเวียนได้มากกว่าเดิม ท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานมากขึ้น 

  จากเหตุผลดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการกระทรวง 
ศึกษาธิการในภูมิภาคขึ้นใหม่เพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา จึงเกิดให้มีส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 18 ภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด  การ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย
และให้มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด และบูรณาการการจัดการศึกษาในภูมิภาค โดยมีโครงสร้างการ
บริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค รูปแบบเดิม และรูปแบบใหม่ ดังนี้  
 

 
 

ภาพที่ 6 โครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค รูปแบบเดิม 
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ภาพที่ 7 โครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค รูปแบบใหม่ 
 
     3.5 อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ  ที่  19/2559 เรื่ อง  การปฏิ รูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ               
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96 วันที่ 3 เมษายน 2560) ก าหนดไว้ดังนี้ 
 ข้ อ  11 ใ ห้ มี ส า นั ก ง า น ศึ ก ษ า ธิ ก า ร จั ง ห วั ด  สั ง กั ด ส า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง 
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
 (1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงาน
ราชการ   ที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
 (2) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
 (3) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่ วยงานและสถานศึ กษา ในสั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ ให้ เป็ น ไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 (4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล        
เพ่ือการศึกษา 
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 (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 (6) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (7) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 (8) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 (9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
 (10) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
 (11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง 
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ใน
จังหวัด 
 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 พิเนตร คณานุรักษ์. 2547 (บทคัดย่อ : ง) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการ
บริหารงานระดับอ าเภอเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานระดับอ าเภอเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การนั้น ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านระบบการบริหารจัดการที่ควรก าหนดให้ “อ าเภอ” เป็นเจ้าภาพ
การบูรณาการและประสานการบริหารจัดการของทุกส่วนราชการในพ้ืนที่ ลักษณะความเป็นผู้นาของ
ผู้ด ารงต าแหน่ง “นายอ าเภอ” ต้องเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้บริหารสูงสุดของอ าเภอ โดยการท างาน
ของ “อ าเภอ” ต้องก าหนดเป็นกลยุทธ์การท างานที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของจังหวัดมอบหมายให้
ผู้ปฏิบัติที่มีทักษะ ความช านาญ ความรู้ความสามารถ น าไปปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานราชการ
ในพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างของอ าเภอตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ในปัจจุบันในขณะเดียวกันข้าราชการที่ปฏิบัติงานระดับอ าเภอ ต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอและมีความรู้สึกผูกพันต่อ “อ าเภอ” มากกว่า “ต้นสังกัด” เพ่ือสร้าง
ค่านิยมของข้าราชการเหล่านั้นให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นข้าราชการของ “อ าเภอ” มากกว่าข้าราชการ
ของ “ต้นสังกัด” ซ่ึงจะกระตุ้นให้ข้าราชการเกิดจิตส านึกของการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนอย่าง
แท้จริง 
 
 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ และ รัชนี สรรเสริญ. 2555 (บทคัดย่อ : 1) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ       
การบูรณาการกระบวนทัศน์รายการประกันคุณภาพการศึกษา. บทความนี้เป็นการเสนอแนะเกี่ยวกับ
การบูรณาการที่เน้นตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งก าหนดความหมายของการบูรณา
การคือ การผสานกลมกลืนของแผน  สารสนเทศ  การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์เพ่ือ
สนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบันการบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผู้เขียนได้
ชี้ให้เห็นแนวคิดของการ   บูรณาการตามพันธกิจ ที่ประกอบด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
กระบวนการวิจัย การเรียนการสอนกับบริการวิชาการ และการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งการก าหนดแนวทางการประเมินบูรณาการและ
ข้อเสนอแนะต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
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 สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์.2557 (บทคัดย่อ : ข) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่นกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย เพ่ือรองรับผลกระทบของระบบ CIQ ณ สะพาน
มิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 4 อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย. โครงการวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ใน
การวิเคราะห์ผลกระทบจากระบบ CIQ ณ ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 อ าเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย และการแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการบริหารจัดการพ้ืนที่
ชายแดนอ าเภอเชียงของที่สามารถรองรับผลกระทบจากระบบดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การวิจัย
ตามโครงการนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่อาศัยเครื่องมืออย่างการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิง
ลึก และการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือเก็บข้อมูลจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาช นที่ได้รับ
ผลกระทบในพ้ืนที่ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 
 
 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนเชียงของในปัจจุบันนั้นควรมีการทบทวนเพ่ือให้
สามารถ ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ก าลังจะมาถึง เนื่องจากผู้อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ยังคงมี ความวิตกกังวลเกี่ยวกับความสมดุลในการมีส่วนในกระบวนการพัฒนาพ้ืนที่ในระยะ
ยาว รวมทั้งขีด ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ และการประสานความร่วมมือ
ในลักษณะการบูรณาการ ของท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายังคงอ่อนแอเนื่องจาก
ความขัดแย้งของภาคส่วนต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการพัฒนา ข้อเสนอแนะจาก
โครงการวิจัยได้แก่การเพ่ิมอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะของการ จัดตั้งท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษเป็นองค์กรหลักในการพัฒนา และการจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการบริหารเชิงบูรณา
การ เพื่อท าให้เมืองชายแดนเชียงของสามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นเมืองทางผ่านที่มีความยั่งยืน
ได ้ในอนาคต 
 
 จาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องจึงพอสรุปได้ว่า ระเบียบกฎหมาย โครงการสร้าง
การบริหารราชการแผ่นดิน และโครงสร้างการบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในระดับการ
บริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การบริหารจัดการเป็นกลไกลส าคัญในการขับเคลื่อน
เป้าหมายแนวทางสู่การปฏิบัติ ซึ่งการด าเนินงานในปัจจุบันมีความจ าเป็นต้องอาศัยแนวทางการบูร
ณาการในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เปิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ทั้งในด้านการศึกษา และด้านอ่ืน  
 ในด้านของการจัดการศึกษา แนวคิดการบูรณาการที่สอดคล้องกับโครงสร้างหน้าที่การ
บริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค สนับสนุนการ
ด าเนินงานในรูปแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในจังหวัดและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานใน
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาในจังหวัด  ซึ่งการบูรณาการ
ภายในจังหวัดจะเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย หลายประการประกอบกับทักษะการท างานเป็นทีม โดยมี
วิธีการท างานมาใช้ร่วมกับแนวคิดที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การ หรือบุคคล ร่วมกันปฏิบัติงาน
รูปแบบบูรณาการ สอดคล้องกับตัวแบบของ แมคคินเรย์ (McKinsey’s 7S’s) ที่วิเคราะห์องค์กรใน    
7 ด้าน  ผู้วิจัยจึงศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยส าคัญและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการจัดการศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดนน าตัวแบบของแมคคินเรย์ (McKinsey’s 7S’s) มาเป็นกรอบยแนวคิดในการวิจัย 
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12. กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

 

 ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8   กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. สถานภาพทางต าแหน่ง   
2. ประสบการณ์ท างาน    
3. ระดับการศึกษา  
4. ประเภทคุณวุฒิที่ได้รับ 
  
 
 

ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัด
การศึกษาในจังหวดัเพชรบูรณ์ 
     1. structure : โครงสร้าง  
    2. system : ระบบบริหาร  
    3. style : รูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ 
    4. skill : ทักษะ/ความช านาญ  
    5. staff : พนักงาน  
    6. strategy : กลยุทธ์      
    7. shared values : ค่านิยมร่วม  
   



33 
 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey  Research) เพ่ือศึกษาปัจจัยความส าเร็จ
ของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้  
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  2. การสร้างและการทดสอบเครื่องมือ 
   2.1 การสร้างเครื่องมือ 
   2.2 การทดสอบเครื่องมือ 
   2.3 การทดสอบความเชื่อมั่น 
  3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น ประกอบด้วย  ผู้บริหาร  ผอ.กลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม/
ฝ่ายด้านแผนการศึกษา และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท าแผนงานโครงการด้านการศึกษา ของ
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  จ านวน 44 คน  
 

2. การสร้างและการทดสอบเครื่องมือ 
 2.1 ลักษณะของเครื่องมือ 
  ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าเครื่องมือเป็น
แบบสอบถามเก่ียวกับศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
  ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist)  จ านวน 4 ข้อ 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัด
การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 7  ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้าง  2) ด้านระบบบริหาร            
3) ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ  4) ด้านทักษะ/ความช านาญ 5) ด้านพนักงาน 6) ด้าน
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  และ 7) ด้านค่านิยมร่วม  
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบูรณาการการ
บริหารการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 7  ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้าง  2) ด้านระบบบริหาร            
3) ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ  4) ด้านทักษะ/ความช านาญ 5) ด้านพนักงาน 6) ด้านยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์  และ 7) ด้านค่านิยมร่วม เป็นค าถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดความคิดเห็น
ได้ตามอัธยาศัย 
   

  โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert Five Rating Scale) มี 5 ระดับ จ านวน 36 ข้อ ผู้ศึกษาได้พัฒนาข้อค าถาม
เกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยปรับปรุง
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เพ่ิมเติมค าในข้อค าถามบางข้อ ซึ่งเป็นข้อค าถามทั้งทางบวก และข้อค าถามทางลบ ตามความหมาย
ต่อไปนี้ 
 มากที่สุด หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 มาก  หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 ปานกลาง หมายถึงระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 น้อย  หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 น้อยที่สุด หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   

 2.2การสร้างเครื่องมือ 

  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับศึกษาปัจจัยความส าเร็จ
ของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้  
  1) ศึกษาเอกสารและแนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ ผลการศึกษาวิจัยเพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือ 
  2) ด าเนินการจัดท าเครื่องมือ 
  3) น าเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ประกอบด้วย  
       (1) ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ด้านการบริหาร) 
       (2) ดร.ปัญญ์ประคอง สาธรรม ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (ด้านการบริหารและหลักสูตร) 
       (3) นางสาวลัดดาวัลย์ ประกอบเพ็ชร ครูช านาญการ (ด้านการวิจัย) 
 

 2.3 การทดสอบเครื่องมือ 
  การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา น าข้อค าถามที่สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยใช้สูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 117)ดังนี้ 
 

 สูตร      
∑ 

 
     ........................................ (3) 

 
  เมื่อ IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้อง 
   ∑   แทน  คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อค าถามแต่ละข้อ 
   N  แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  โดยมีการก าหนดคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญให้ ดังนี้ 
 +1 หมายถึง  ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือนิยามปฏิบัติการ 
 -1 หมายถึง  ข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือนิยามปฏิบัติการ 
 0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือนิยามปฏิบัติการ 
 เกณฑ์การแปลความหมายมีดังนี้ 
 ค่า  IOC > 0.5  หมายความว่า  ข้อค าถามนั้นวัดตรงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ค่า  IOC < 0.5  หมายความว่า  ข้อค าถามนั้นวัดไม่ตรงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ได้ข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.5 ทุกข้อค าถาม ซึ่งหมายความว่า 
ข้อค าถามทุกข้อค าถามมีความเที่ยงตรงและสามารถน าไปทดลองใช้ต่อไป 
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 2.4 การทดสอบความเชื่อม่ัน 
  น าข้อค าถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับผู้บริหาร
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของจังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน 15 คน น าผลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์     
แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach, 1990 : 204) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.9121 ท าให้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีความเหมาะสมและ
สามารถน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้ 
 
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ส่งหนังสือขอความขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการศึกษาวิจัย “การศึกษาปัจจัย
ความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์” ให้แก่หน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จ านวน 26 หน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 2.  ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างโดยการส่งแบบสอบถามด้วยจดหมายและระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ https://goo.gl/U6zREg หลังส่งแบบสอบถามมาแล้ว  45  วัน  ผู้ศึกษาไปติดตามและรับ
แบบสอบถามคืนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และด้วยตนเอง 
 3.  เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน  ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม  เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนศึกษาต่อไป 
 4.  น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนจ านวน  38  ชุด  คิดเป็น ร้อยละ 100 และมีข้อมูลตัวแปรที่
ต้องการศึกษาครบถ้วนมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ตามล าดับต่อไปนี้ 
 1.  แบบสอบถามตอนที่ 1 น าข้อมูลมาแจกแจงความถี่และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าร้อยละ และน าเสนอรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 
 2.  แบบสอบถามตอนที่ 2 น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Five Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 72-73) มาตรวจ
คะแนนได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  1  ข้อมูลจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ระดับการด าเนินงาน คะแนน 

(ข้อค าถามทางบวก) 
คะแนน 
(ข้อค าถามทางลบ) 

มากที่สุด 5 1 
มาก 4 2 
ปานกลาง 3 3 
น้อย 2 4 
น้อยท่ีสุด 1 5 
 

https://goo.gl/U6zREg
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 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในภาพรวม และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย โดยก าหนดเกณฑ์ความหมาย
ของค่าเฉลี่ย ส าหรับการแปลความหมายข้อมูลผู้ศึกษาได้ ก าหนดตามเกณฑ์การแปลความหมายของ 
(วิเชียร เกตุสิงห์, 2538 : 9) ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย    ระดับการด าเนินงาน 
 4.51 – 5.00   มากที่สุด 
 3.51 – 4.50   มาก 
 2.51 – 3.50   ปานกลาง 
 1.51 – 2.50   น้อย 
 1.00 – 1.50   น้อยที่สุด 
 เปรียบเทียบระดับระดับแรงจูงใจของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ของครูโรงเรียนเอกชน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดย
การทดสอบค่า t (t – test) และค่า F (F – test)  โดยรวมและรายด้าน 
 

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังนี้ 
 1.  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  1.1  หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา IOC (Index of 
Item Objective Congruence) หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยโดยมีการก าหนดคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญให้ ดังนี้ 
     +1หมายถึง  ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือนิยามปฏิบัติการ 
     -1 หมายถึง  ข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือนิยามปฏิบัติการ 
     0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือนิยาม
ปฏิบัติการ เกณฑ์การแปลความหมายมีดังนี้ 
     ค่า  IOC > 0.5  หมายความว่า  ข้อค าถามนั้นวัดตรงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     ค่า  IOC < 0.5  หมายความว่า  ข้อค าถามนั้นวัดไม่ตรงวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1.2  หาค่าความเชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbachcoefficient) น าผลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach, 1990 : 204) 
 2.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.1  ค่าร้อยละ (Percentage) 
  2.2  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  2.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3.  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน 
  3.1  การทดสอบค่าที (t – test) 
  3.2  การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ด้วยการทดสอบค่า F (F – test) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาใน

จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชากรคือผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/ฝ่าย
หรือหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายด้านแผนการศึกษา และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท าแผนงานโครงการด้าน
การศึกษา ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน 44  ผู้ศึกษาน า 
เสนอการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้  
  1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล  
  2. สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   

  
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล  

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
สถานภาพ ประสบการณ์ท างาน ระดับการศึกษา และ ด้านของคุณวุฒิสูงสุด โดยใช้ค่าความถี่และ
ร้อยละ  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษา
ในจังหวัดเพชรบูรณ์  ใน 7 ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้านและรายข้อ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยใช้ค่าสถิติท ี(t-test แบบ Independent samples) และสถิติเอฟ (F-test)  

 
สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้  
 X  แทน  ค่าเฉลี่ย 
 SD  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 n  แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 t        แทน  ค่าสถิติ (t-test)  
 F  แทน  ค่าสถิติ (F-test) 

P-values   แทน  ค่าความน่าจะเป็นที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก    
*      แทน  ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
ตอนที่  1  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามสถานภาพ          

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ท างาน ระดับ
การศึกษา และด้านคุณวุฒิสูงสุดที่ได้รับ ปรากฏผลดัง รายละเอียดในตารางที่  2-5  
 
ตารางท่ี 2  ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ  

 
สถานภาพ จ านวน  ร้อยละ 

ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา 13 29.55 
ผอ./หัวหน้า ฝ่าย/กลุ่มด้าน
แผนการศึกษา 

11 25 

ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท า
แผนงานโครงการด้านการศึกษา 

20 45.45 

รวม 44 100 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่คือปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท าแผนงาน

โครงการด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 45.45 ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา ร้อยละ29.55 และ
ผอ./หัวหน้า ฝ่าย/กลุ่มด้านแผนการศึกษา ร้อยละ 25 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี  3  ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกประสบการณ์ท างาน  
 

ประสบการณ์ จ านวน  ร้อยละ 
น้อยกว่า 1 ปี 1 2.27 
1-5 ป ี 5 11.36 
6-10 ป ี 6 13.64 
11-15 ป ี 12 27.27 
16-20 ป ี 5 11.36 
20 ปี ขึ้นไป 15 34.09 

รวม 44 100 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ประสบการณ์ 20 ปีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 

34.09 รองลงมาประสบการณ์ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.27 และ ประสบการณ์ 6-10 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 13.64 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4  ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามระดับการศึกษา  
 

การศึกษา จ านวน  ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 0.00 
ปริญญาตรี 9 20.45 
ปริญญาโท 33 75.00 
ปริญญาเอก 2 4.55 

รวม 44 100 
 
จากตารางที่ 4  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท     

คิดเป็นร้อยละ 75.00 การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20.45 และปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 
6.82 ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี  5  ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามด้านของคุณวุฒิสูงสุด  

 
การศึกษา จ านวน  ร้อยละ 

คุณวุฒิทางด้านการศึกษา 10 22.73 
คุณวุฒิทางด้านบริหารการศึกษา 29 65.91 
คุณวุฒิทางด้านการบริหารอ่ืน 2 4.55 
คุณวุฒิด้านอื่นๆ 3 6.82 

รวม 44 100 
 
จากตารางที่ 5  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ ,มีคุณวุฒิทางด้านบริหารการศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ 65.91  คุณวุฒิทางด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 22.73  คุณวุฒิด้านอ่ืนๆ  คิดเป็น
ร้อยละ 6.82 และ คุณวุฒิทางด้านการบริหารอ่ืน  คิดเป็นร้อยละ 4.55 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษา
ในจังหวัดเพชรบูรณ์  ใน 7 ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้านและรายข้อ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 6-22 

 
ตารางท่ี  6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของการบูรณา

การการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาพรวมและรายด้าน 
 

ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณา
การการจัดการศึกษาในจังหวัด

เพชรบูรณ์ 

ระดับความคิดเห็น 

X S.D. แปลผล ล าดับ 

ด้านโครงสร้าง 3.63 0.99 มาก 7 
ด้านระบบการบริหาร 3.82 0.99 มาก 6 
ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ 3.84 1.05 มาก 5 
ด้านทักษะ/ความช านาญ 3.91 0.98 มาก 3 
ด้านบุคลากร 3.90 1.06 มาก 4 
ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 3.94 0.99 มาก 2 
ด้านค่านิยมร่วม 4.05 0.93 มาก 1 

รวม 3.90 0.99 มาก  
 

จากตารางที่ 6  พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  3.90) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงล าดับมากที่สุดดังนี้  ด้านค่านิยมร่วม (ค่าเฉลี่ย  4.05) ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
(ค่าเฉลี่ย  3.94) และ ด้านทักษะ/ความช านาญ (ค่าเฉลี่ย  3.91) 
 

ตารางท่ี  7   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของการ   
บูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมและรายข้อด้านโครงสร้าง 

 
ด้านโครงสร้าง ระดับความคิดเห็น 

X S.D. แปลผล ล าดับ 
1 โครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการสามารถสนับสนุนการบูรณาการ
การจัดการศึกษาในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.57 0.95 มาก 4 

2 การประสานงานเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด โดยส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสามารถท าให้ด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.66 1.08 มาก 1 
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ด้านโครงสร้าง ระดับความคิดเห็น 

X S.D. แปลผล ล าดับ 
3 โครงสร้างของการบริหารการศึกษาของจังหวัดใน
ปัจจุบัน ส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดประสบผลส าเร็จ   

3.64 0.92 มาก 2 

4 โครงสร้างการบริหารการศึกษาที่ท างานร่วมกันเป็น
เครือข่ายสนับสนุนการบูรณาการการบริหาร
การศึกษาในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.64 1.04 มาก 3 

รวม 3.63 0.99 มาก  
 

จากตารางที่ 7  พบว่า เกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของการ   บูรณาการการจัดการศึกษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านโครงสร้าง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  3.63 ) และเม่ือพิจารณาราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก ดังนี้ คือ การประสานงานเพ่ือ
บูรณาการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สามารถท าให้ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย  3.66) โครงสร้างของการบริหาร
การศึกษาของจังหวัดในปัจจุบัน ส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
ประสบผลส าเร็จ   (ค่าเฉลี่ย  3.64) และ โครงสร้างการบริหารการศึกษาที่ท างานร่วมกันเป็น
เครือข่ายสนับสนุนการบูรณาการการบริหารการศึกษาในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย  
3.64) และน้อยที่สุดคือ โครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการสามารถ
สนับสนุนการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย  3.57) 

 
ตารางท่ี  8   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของการ   

บูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยรวมและรายข้อด้านระบบการบริหาร 
 

ด้านระบบการบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. แปลผล ล าดับ 
1 ระบบการสื่อสารแบบเป็นทางการ และ ระบบ
นวัตกรรมของการบริหารการศึกษาในจังหวัด (ตอบ
รับออนไลน์ / ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ระบบ
เทคโนโลยีอ่ืนๆ) ช่วยสนับสนุนการบูรณาการการจัด
การศึกษาในจังหวัด 

3.86 0.88 มาก 2 

2 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และ
การบริหารงานบุคคลของจังหวัด โดย กศจ.เพชรบูรณ์ 
มีความเป็นเอกภาพ เหมาะสม สนับสนุนแนวคิด
การบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด 

3.77 1.01 มาก 3 
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ด้านระบบการบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. แปลผล ล าดับ 
3 ระบบจัดการสารสนเทศทางการศึกษาในจังหวัด      
มีประโยชน์และช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกัน  

3.66 1.01 มาก 4 

4 ระบบการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (กลุ่ม 
LINE/โทรศัพท์/อีเมล์ และความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
ฯลฯ )  ช่ วยสนับสนุน ให้การบู รณาการการจั ด
การศึกษาในจังหวัด มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

3.98 1.07 มาก 1 

รวม 3.82 0.99 มาก  
 

จากตารางที่ 8  พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ด้านระบบการบริหาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  3.82) และเมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก ดังนี้ คือ ระบบการ
ติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (กลุ่ม LINE/โทรศัพท์/อีเมล์ และความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ฯลฯ) ช่วย
สนับสนุนให้การบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย  3.98) 
ระบบการสื่อสารแบบเป็นทางการ และ ระบบนวัตกรรมของการบริหารการศึกษาในจังหวัด (ตอบรับ
ออนไลน์ / ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ระบบเทคโนโลยีอ่ืนๆ) ช่วยสนับสนุนการบูรณาการการจัด
การศึกษาในจังหวัด (ค่าเฉลี่ย  3.86) และ การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และการ
บริหารงานบุคคลของจังหวัด โดย กศจ.เพชรบูรณ์ มีความเป็นเอกภาพ เหมาะสม สนับสนุนแนวคิด
การบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด (ค่าเฉลี่ย  3.66) และน้อยที่สุดคือ ระบบจัดการสารสนเทศ
ทางการศึกษาในจังหวัด  มีประโยชน์และช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการและการบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกัน (ค่าเฉลี่ย  3.66) 
 

ตารางท่ี  9   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของการ   
บูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยรวมและรายข้อด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ 

 

ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. แปลผล ล าดับ 
1 การตั้งใจปฏิบัติราชการของข้าราชการในหน่วยงาน
ทางการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การบูรณา
การการบริหารการศึกษาในจังหวัดประสบ
ความส าเร็จ 
 
 

4.11 0.81 มาก 1 
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ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. แปลผล ล าดับ 
2 รูปแบบและกระบวนการของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในปัจจุบัน สามารถขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยส าคัญการบูรณาการการจัด
การศึกษาในจังหวัด 

3.52 1.02 มาก 4 

3 หากก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน กศจ.) 
สามารถบริหารงานด้านการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จใน
ระดับจังหวัด จะส่งผลให้การบริหารงานการศึกษา
ของจังหวัดมปีระสิทธิภาพ 

3.93 1.19 มาก 2 

4 การประชุมหน่วยงานทางการศึกษา ส่งผลให้
การบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด มีความเป็น
เอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

3.80 1.07 มาก 3 

รวม 3.84 1.05 มาก  
 

จากตารางที่ 9  พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  3.84) และ
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก ดังนี้ คือ การ
ตั้งใจปฏิบัติราชการของข้าราชการในหน่วยงานทางการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การบูรณา
การการบริหารการศึกษาในจังหวัดประสบความส าเร็จ  (ค่าเฉลี่ย  4.11)  การก าหนดให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (ประธาน กศจ.) สามารถบริหารงานด้านการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จในระดับจังหวัด จะส่งผลให้
การบริหารงานการศึกษาของจังหวัดมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย  3.92) และ การประชุมหน่วยงาน
ทางการศึกษา ส่งผลให้การบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด มีความเป็นเอกภาพ รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย  3.80) และน้อยที่สุดคือ รูปแบบและกระบวนการของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในปัจจุบัน สามารถขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยส าคัญการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด (ค่าเฉลี่ย  3.52) 
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ตารางท่ี  10   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของการ   
บูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยรวมและรายข้อด้านทักษะ/ความช านาญ 

 

ด้านทักษะ/ความช านาญ 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. แปลผล ล าดับ 
1 การแลกเปลี่ยนปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
ของแต่ละหน่วยงาน มีส่วนสนับสนุนการบูรณาการ
การจัดการศึกษาในจังหวัด  

3.84 1.01 มาก 3 

2 ทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้บริหาร
หน่วยงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด   
มีส่วนส าคัญต่อการสนับสนุนการบูรณาการการจัด
การศึกษาในจังหวัด  

4.09 0.96 มาก 1 

3 หน่วยงานต้นสังกัดระดับกรมและระดับภาค   มี
ส่วนส าคัญต่อการให้การสนับสนุนการบริหารและ
การบูรณาการการศึกษาในจังหวัด  

3.93 0.93 มาก 2 

4 การสนับสนุน ประสาน ส่งเสริม การบริหารและ
พัฒนาการศึกษา ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมี
ส่วนส าคัญต่อการบูรณาการจัดการศึกษา  

3.80 1.05 มาก 4 

รวม 3.91 0.98 มาก  
 

 
จากตารางที่ 10 พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด

เพชรบูรณ์ ด้านทักษะ/ความช านาญ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  3.91) และเมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก ดังนี้ คือ ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของผู้บริหารหน่วยงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด   มีส่วนส าคัญต่อการ
สนับสนุนการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด  (ค่าเฉลี่ย  4.09)  หน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม
และระดับภาค   มีส่วนส าคัญต่อการให้การสนับสนุนการบริหารและการบูรณาการการศึกษาใน
จังหวัด  (ค่าเฉลี่ย  3.93) และ การแลกเปลี่ยนปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของแต่ละ
หน่วยงาน มีส่วนสนับสนุนการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด (ค่าเฉลี่ย  3.84) และน้อยที่สุด
คือ การสนับสนุน ประสาน ส่งเสริม การบริหารและพัฒนาการศึกษา ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมีส่วนส าคัญต่อการบูรณาการจัดการศึกษา (ค่าเฉลี่ย  3.80) 
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ตารางท่ี  11   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของการ   
บูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยรวมและรายข้อด้านบุคลากร 

 

ด้านบุคลากร 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. แปลผล ล าดับ 
1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูใน
จังหวัด มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการบูรณาการ
การบริหารจัดการศึกษาในจังหวัด  

4.30 0.88 มาก 1 

2 บุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานทางการศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการบริหารการศึกษาในจังหวัด  

4.20 0.88 มาก 2 

3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด ได้รับการ
ฝึกอบรมพัฒนาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อปฏิบัติ
ราชการตามบทบาทหน้าที่ และส่งเสริมความก้าวหน้า
ในวิชาชีพจะส่งผลต่อการบูรณาการจัดการศึกษาใน
จงัหวัด  

3.59 1.19 มาก 3 

4 การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีทางการศึกษาของ
จังหวัด (คุรุสภาจังหวัด) สนับสนุนการบูรณาการ
บริหารการศึกษาในจังหวัด  

3.50 1.05 ปานกลาง 4 

รวม 3.90 1.06 มาก  
 
จากตารางที่ 11 พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด

เพชรบูรณ์ ด้านบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  3.90) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก ดังนี้ คือ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูในจังหวัด มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาใน
จังหวัด (ค่าเฉลี่ย  4.30)   บุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการบูรณาการบริหารการศึกษาในจังหวัด (ค่าเฉลี่ย  4.20) 
และ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อปฏิบัติ
ราชการตามบทบาทหน้าที่ และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพจะส่งผลต่อการบูรณาการจัด
การศึกษาในจังหวัด (ค่าเฉลี่ย  3.59) ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพทาง
การศึกษาของจังหวัด (คุรุสภาจังหวัด) สนับสนุนการบูรณาการบริหารการศึกษาในจังหวัด       
(ค่าเฉลี่ย  3.50) 
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ตารางท่ี  12   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของการ   
บูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยรวมและรายข้อด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

 

ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. แปลผล ล าดับ 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด จะ
ส าเร็จมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว ทุกหน่วยงานมีส่วน
ส าคัญต่อการก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ 

4.16 0.94 มาก 1 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญ
ในการบูรณาการบริหารจัดการศึกษาร่วมกันใน
จังหวัด   

4.07 1.00 มาก 3 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด มี
ความส าคัญต่อการก าหนดแผนยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการของหน่วยงานฯ 

4.00 0.89 มาก 4 

4 ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต้นสังกัด มีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด มีส่วน
ส าคัญให้เกิดการบูรณาการจัดการศึกษา  

4.11 0.97 มาก 2 

5 จุดเน้นการพัฒนาการศึกษา ของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดมีความเหมาะสม มีส่วนส าคัญให้
เกิดการบูรณาการจัดการศึกษา 

3.82 0.99 มาก 6 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด จะ
ส่งผลให้การจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
ในจังหวัดมีเอกภาพ  

3.86 1.03 มาก 5 

7 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
จังหวัด หน่วยงานของท่านด าเนินการได้มากหรือน้อย
เพียงใด 

3.70 0.93 มาก 8 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด สามารถ
ท าให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนของ
หน่วยงานทางการศึกษา มีเอกภาพและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

3.77 1.10 มาก 7 

รวม 3.94 0.99 มาก  
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จากตารางที่ 12 พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  3.94) และเมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก ดังนี้ คือ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัด จะส าเร็จมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว ทุกหน่วยงานมีส่วนส าคัญต่อการ
ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์   (ค่าเฉลี่ย  4.16)   ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต้นสังกัด มี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด มีส่วนส าคัญให้เกิดการบูรณาการจัดการศึกษา 
(ค่าเฉลี่ย  4.11) และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญในการบูรณาการบริหารจัด
การศึกษาร่วมกันในจังหวัด  (ค่าเฉลี่ย  4.07) ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาจังหวัด หน่วยงานของท่านด าเนินการได้มากหรือน้อย (ค่าเฉลี่ย  3.70) 

 
ตารางท่ี  13   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของการ   

บูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยรวมและรายข้อด้านค่านิยมร่วม 
 

ด้านค่านิยมร่วม 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. แปลผล ล าดับ 
1 หลักการส าคัญของการจัดการศึกษา คือ ให้ผู้เรียน
เป็นคนเก่ง  เป็นคนดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
ถือเป็นค่านิยมร่วมที่เหมาะสม เป็นเป้าหมายที่ทุก
หน่วยงานในการจัดการศึกษาจะด าเนินการให้ส าเร็จ 

4.23 0.68 มาก 1 

2 วิสัยทัศน์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
“ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจใน
ท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 
21” เป็นเป้าหมายของจังหวัดที่มีความเหมาะสม 
เป็นค่านิยมร่วมของของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
 

4.07 0.87 มาก 4 

3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีค่านิยมร่วมกันในการพัฒนา
การศึกษาของจังหวัด จะส่งผลต่อความส าเร็จของ
การบูรณาการบริหารจัดการศึกษา  
 

3.86 1.09 มาก 7 

4 ค่านิยมของหน่วยงานทางการศึกษากับทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัด ไม่เป็นเอกภาพเป็น
ปัญหาและอุปสรรคต่อการบูรณาการการจัด
การศึกษา 
 

3.95 1.01 มาก 6 
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ด้านค่านิยมร่วม 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. แปลผล ล าดับ 
5 ผู้บริหารหน่วยงาน มีส่วนส าคัญในการสร้างหรือ
ก าหนดค่านิยมให้แก่ครูและบุคลากรในสังกัดในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับหน่วยงานและระดับ
จังหวัด  

4.18 0.87 มาก 3 

6 การมีค่านิยมร่วมกันของทุกฝ่ายในการจัด
การศึกษา เช่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผล
ต่อความส าเร็จในการบูรณาการจัดการศึกษาใน
จังหวัด 

4.23 0.77 มาก 2 

7 การก าหนดจุดเน้นและแนวทางการพัฒนา
การศึกษาของจังหวัด   ที่มาจากการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน สามารถสร้างแรงจูงใจที่เป็นค่านิยมร่วม
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนา
การศึกษาในบรรลุเป้าหมาย 

4.05 0.86 มาก 5 

8 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จะเป็นหน่วยงานที่
สร้างค่านิยมของการศึกษาในจังหวัดให้มีทิศทาง
เดียวกัน  

3.84 1.14 มาก 8 

รวม 4.05 0.93 มาก  
 

 
จากตารางที่ 13 พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด

เพชรบูรณ์ ด้านค่านิยมร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  4.05) และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก ดังนี้ คือ หลักการส าคัญของการ
จัดการศึกษา คือ ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง  เป็นคนดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ถือเป็นค่านิยมร่วมที่
เหมาะสม เป็นเป้าหมายที่ทุกหน่วยงานในการจัดการศึกษาจะด าเนินการให้ส าเร็จ  (ค่าเฉลี่ย  4.23)   
การมีค่านิยมร่วมกันของทุกฝ่ายในการจัดการศึกษา เช่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลต่ อ
ความส าเร็จในการบูรณาการจัดการศึกษาในจังหวัด (ค่าเฉลี่ย  4.23) และ ผู้บริหารหน่วยงาน มีส่วน
ส าคัญในการสร้างหรือก าหนดค่านิยมให้แก่ครูและบุคลากรในสังกัดในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับหน่วยงานและระดับจังหวัด (ค่าเฉลี่ย  4.18) ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด จะเป็นหน่วยงานที่สร้างค่านิยมของการศึกษาในจังหวัดให้มีทิศทางเดียวกัน 
(ค่าเฉลี่ย  3.84) 
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ตารางท่ี 14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ เกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จ
ของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามสถานภาพ 
ปัจจัยความส าเร็จของการบรูณา
การการจัดการศึกษาในจังหวัด

เพชรบูรณ์ 

ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย 
n = 13 n = 11 

X S.D. ระดับ ล าดับ X S.D. ระดับ ล าดับ 
ด้านโครงสร้าง 3.37 1.28 ปานกลาง 7 3.82 0.79 มาก 5 
ด้านระบบการบริหาร 3.63 1.17 มาก 6 3.91 0.80 มาก 3 
ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัต ิ 3.65 1.27 มาก 5 3.89 0.84 มาก 4 
ด้านทักษะ/ความช านาญ 4.00 0.93 มาก 2 3.70 1.00 มาก 7 
ด้านบุคลากร 4.13 1.10 มาก 1 3.82 1.02 มาก 6 
ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 3.90 1.09 มาก 4 3.97 0.76 มาก 1 
ด้านค่านิยมร่วม 3.95 1.03 มาก 3 3.93 0.80 มาก 2 

รวม 3.83 1.13 มาก  3.88 0.84 มาก  
 
ตารางท่ี 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ เกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จ

ของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามสถานภาพ (ต่อ)  
 

ปัจจัยความส าเร็จของการบรูณา
การการจัดการศึกษาในจังหวัด

เพชรบูรณ์ 

ผู้ปฏิบัติงาน  
n = 20  

X S.D. ระดับ ล าดับ     
ด้านโครงสร้าง 3.69 0.84 มาก 7     
ด้านระบบการบริหาร 3.89 0.95 มาก 5     
ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัต ิ 3.94 0.99 มาก 3     
ด้านทักษะ/ความช านาญ 3.98 1.01 มาก 2     
ด้านบุคลากร 3.79 1.04 มาก 6     
ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 3.94 1.02 มาก 4     
ด้านค่านิยมร่วม 4.18 0.91 มาก 1     

รวม 3.95 0.98 มาก      
 
จากตารางที่ 14-15  พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด

เพชรบูรณ์ จ าแนกตามสถานภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารหน่วยงาน/ผู้บริหาร
สถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  เรียงล าดับ ด้านบุคลากร      
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านทักษะ/ความช านาญ และ ด้านค่านิยมร่วม ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ
ด้านโครงสร้าง  
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หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์  มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านค่านิยมร่วม และ ด้านระบบการบริหาร ตามล าดับ  และ       
น้อยที่สุดคือ ด้านทักษะ/ความช านาญ 

ผู้ปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านค่านิยมร่วม       
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านทักษะ/ความช านาญ และ ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ ตามล าดับ  
และน้อยที่สุดคือ ด้านโครงสร้าง 

 
ตารางท่ี 16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ เกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จ

ของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามประสบการณ์ 
ปัจจัยความส าเร็จของการบรูณา
การการจัดการศึกษาในจังหวัด

เพชรบูรณ์ 

น้อยกว่า 1 ปี  1-5 ป ี
n = 1 n = 5 

X S.D. ระดับ ล าดับ X S.D. ระดับ ล าดับ 
ด้านโครงสร้าง 3.75 0.50 มาก 6 3.50 0.83 ปานกลาง 7 
ด้านระบบการบริหาร 4.00 0.00 มาก 5 3.80 0.89 มาก 6 
ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัต ิ 4.50 0.58 มาก 3 3.95 1.05 มาก 3 
ด้านทักษะ/ความช านาญ 4.75 0.50 มากที่สุด 1 4.10 0.79 มาก 1 
ด้านบุคลากร 4.51 0.58 มากที่สุด 2 4.00 0.79 มาก 2 
ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 3.63 0.52 มาก 7 3.93 0.94 มาก 4 
ด้านค่านิยมร่วม 4.38 0.52 มาก 4 3.90 0.84 มาก 5 

รวม 4.17 0.65 มาก  3.87 0.90 มาก  
 
ตารางท่ี 17  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ เกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จ

ของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามประสบการณ์ (ต่อ)  
 

ปัจจัยความส าเร็จของการบรูณา
การการจัดการศึกษาในจังหวัด

เพชรบูรณ์ 

6-10 ปี 11-15 ปี 
n = 5 n = 12 

X S.D. ระดับ ล าดับ X S.D. ระดับ ล าดับ 
ด้านโครงสร้าง 3.75 0.74 มาก 5 4.00 0.77 มาก 6 
ด้านระบบการบริหาร 3.88 1.12 มาก 2 3.92 0.76 มาก 7 
ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัต ิ 3.83 1.05 มาก 3 4.15 0.69 มาก 3 
ด้านทักษะ/ความช านาญ 3.71 1.04 มาก 6 4.10 0.64 มาก 4 
ด้านบุคลากร 3.83 1.05 มาก 4 4.10 0.86 มาก 5 
ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 3.60 1.38 มาก 7 4.31 0.59 มาก 2 
ด้านค่านิยมร่วม 4.13 0.82 มาก 1 4.35 0.85 มาก 1 

รวม 3.83 1.07 มาก  4.16 0.77 มาก  
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ตารางท่ี 18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ เกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จ
ของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามประสบการณ์ (ต่อ)  

 
ปัจจัยความส าเร็จของการบรูณา
การการจัดการศึกษาในจังหวัด

เพชรบูรณ์ 

16-20 ป ี 20 ปี ข้ึนไป   
n = 5 n = 15 

X S.D. ระดับ ล าดับ X S.D. ระดับ ล าดับ 
ด้านโครงสร้าง 3.80 0.83 มาก 5 3.25 1.28 ปานกลาง 7 
ด้านระบบการบริหาร 4.10 0.55 มาก 1 3.78 1.13 มาก 6 
ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัต ิ 3.75 0.79 มาก 6 3.94 1.17 มาก 3 
ด้านทักษะ/ความช านาญ 3.85 0.88 มาก 4 3.84 1.17 มาก 4 
ด้านบุคลากร 3.60 1.14 มาก 7 3.84 1.30 มาก 5 
ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 3.85 0.70 มาก 3 4.16 0.51 มาก 1 
ด้านค่านิยมร่วม 3.88 0.82 มาก 2 4.08 0.98 มาก 2 

รวม 3.84 0.81 มาก  3.84 1.10 มาก  
 
จากตารางที่ 16-18 พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด

เพชรบูรณ์จ าแนกตามประสบการณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  กลุ่มประสบการณ์ น้อยกว่า 1 ปี     
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านทักษะ/ความช านาญ มากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านบุคลากร และ ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ  ตามล าดับ น้อยที่สุดคือ           
ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

กลุ่มประสบการณ์ 1-5 ปี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ทักษะ/ความช านาญ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านบุคลากร และ ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ 
ตามล าดับ น้อยที่สุดคือ ด้านโครงสร้าง 

กลุ่มประสบการณ์ 6-10 ปีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ค่านิยมร่วม มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านระบบการบริหาร และด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ
ตามล าดับ น้อยที่สุดคือ ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

กลุ่มประสบการณ์ 11-15 ปี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านค่านิยมร่วม มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และ ด้านรูปแบบ/ลักษณะการ
ปฏิบัติ ตามล าดับ น้อยที่สุดคือ ด้านระบบการบริหาร 

กลุ่มประสบการณ์ 16-20 ปี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้าน
ระบบการบริหาร มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านค่านิยมร่วม และ ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตามล าดับ 
น้อยที่สุดคือ ด้านบุคลากร 

กลุ่มประสบการณ์ 20 ปี ขึ้นไป  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านค่านิยมร่วม และด้านรูปแบบ/ลักษณะการ
ปฏิบัติ ตามล าดับ น้อยที่สุดคือ ด้านโครงสร้าง 
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ตารางท่ี 19 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ ปัจจัยความส าเร็จของการ   
บูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ปัจจัยความส าเร็จของการบรูณา
การการจัดการศึกษาในจังหวัด

เพชรบูรณ์ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
n = 9 n = 33 

X S.D. ระดับ ล าดับ X S.D. ระดับ ล าดับ 
ด้านโครงสร้าง 3.64 0.64 มาก 7 3.61 1.10 มาก 7 
ด้านระบบการบริหาร 3.69 0.58 มาก 6 3.81 1.09 มาก 6 
ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัต ิ 3.78 0.87 มาก 5 3.83 1.11 มาก 5 
ด้านทักษะ/ความช านาญ 3.81 0.95 มาก 4 3.94 1.02 มาก 3 
ด้านบุคลากร 3.94 0.83 มาก 2 3.86 1.14 มาก 4 
ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 3.82 0.74 มาก 3 3.97 1.07 มาก 2 
ด้านค่านิยมร่วม 3.97 0.79 มาก 1 4.33 0.98 มาก 1 

รวม 3.83 0.78 มาก  3.90 1.07 มาก  
 
ตารางท่ี 20 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ ปัจจัยความส าเร็จของการ   

บูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)  
 

ปัจจัยความส าเร็จของการบรูณา
การการจัดการศึกษาในจังหวัด

เพชรบูรณ์ 

ปริญญาเอก  
n = 2  

X S.D. ระดับ ล าดับ     
ด้านโครงสร้าง 3.75 0.46 มาก 7     
ด้านระบบการบริหาร 4.50 0.53 มาก 1     
ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัต ิ 4.38 0.52 มาก 2     
ด้านทักษะ/ความช านาญ 4.00 0.00 มาก 4     
ด้านบุคลากร 4.25 0.46 มาก 3     
ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 3.94 0.25 มาก 6     
ด้านค่านิยมร่วม 4.00 0.37 มาก 5     

รวม 4.08 0.44 มาก      
 
จากตารางที่ 19-20 พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด

เพชรบูรณ์จ าแนกตามการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  กลุ่มปริญญาตรี ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านค่านิยมร่วม มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านบุคลากร และ ด้าน
ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตามล าดับ น้อยที่สุดคือ ด้านโครงสร้าง 
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กลุ่มปริญญาโท ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านค่านิยมร่วม 
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และ ด้านทักษะ/ความช านาญตามล าดับ น้อยที่สุด
คือ ด้านโครงสร้าง 

กลุ่มปริญญาเอก ปีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านระบบการ
บริหาร  มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ และด้านบุคลากร ตามล าดับ       
น้อยที่สุดคือ ด้านโครงสร้าง 

 
ตารางท่ี 21 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ ปัจจัยความส าเร็จของการ   

บูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามคุณวุฒิ 
 

ปัจจัยความส าเร็จของการบรูณา
การการจัดการศึกษาในจังหวัด

เพชรบูรณ์ 

คุณวุฒิทางด้านการศึกษา คุณวุฒิทางด้านบริหารการศึกษา 
n = 10 n = 29 

X S.D. ระดับ ล าดับ X S.D. ระดับ ล าดับ 
ด้านโครงสร้าง 3.85 0.80 มาก 7 3.54 1.09 มาก 7 
ด้านระบบการบริหาร 4.05 0.88 มาก 4 3.74 1.07 มาก 5 
ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัต ิ 4.00 0.99 มาก 6 3.74 1.10 มาก 6 
ด้านทักษะ/ความช านาญ 4.13 1.02 มาก 2 3.81 0.98 มาก 4 
ด้านบุคลากร 4.03 0.86 มาก 5 3.89 1.11 มาก 3 
ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 4.10 0.88 มาก 3 3.90 1.06 มาก 2 
ด้านค่านิยมร่วม 4.25 0.88 มาก 1 4.01 0.96 มาก 1 

รวม 4.08 0.90 มาก  3.84 1.05 มาก  
 
ตารางท่ี 22 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ ปัจจัยความส าเร็จของการ   

บูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามคุณวุฒิ (ต่อ)  
 

ปัจจัยความส าเร็จของการบรูณา
การการจัดการศึกษาในจังหวัด

เพชรบูรณ์ 

คุณวุฒิทางด้านการบริหารอื่น คุณวุฒิด้านอ่ืนๆ 
n = 2 n = 3 

X S.D. ระดับ ล าดับ X S.D. ระดับ ล าดับ 
ด้านโครงสร้าง 3.63 0.74 มาก 6 3.67 0.49 มาก 6 
ด้านระบบการบริหาร 4.00 0.53 มาก 3 3.67 0.65 มาก 7 
ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัต ิ 4.00 0.93 มาก 4 4.17 0.58 มาก 1 
ด้านทักษะ/ความช านาญ 4.13 0.64 มาก 1 4.08 1.08 มาก 2 
ด้านบุคลากร 3.63 1.06 มาก 7 3.75 1.22 มาก 5 
ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 3.81 0.98 มาก 5 3.88 0.34 มาก 3 
ด้านค่านิยมร่วม 4.00 0.52 มาก 2 3.79 0.88 มาก 4 

รวม 3.89 0.78 มาก  3.85 0.77 มาก  
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จากตารางที่ 21-22 พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์จ าแนกตามคุณวุฒิ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  กลุ่มคุณวุฒิทางด้านการศึกษา ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านค่านิยมร่วม มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านทักษะ/ความ
ช านาญ และ ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตามล าดับ น้อยที่สุดคือ ด้านโครงสร้าง 

กลุ่มคุณวุฒิทางด้านบริหารการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านค่านิยมร่วม มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และ ด้านบุคลากร ตามล าดับ 
น้อยที่สุดคือ ด้านโครงสร้าง 

กลุ่มคุณวุฒิทางด้านการบริหารอ่ืน ปีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านทักษะ/ความช านาญ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านค่านิยมร่วม และด้านระบบการบริหาร 
ตามล าดับ น้อยที่สุดคือ ด้านบุคลากร 

กลุ่มคุณวุฒิทางด้านการบริหารอ่ืน ปีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านทักษะ/ความช านาญ และด้าน
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตามล าดับ น้อยที่สุดคือ ด้านระบบการบริหาร 
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบการการบริหารกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 โดยใช้ค่าสถิติที (t-test แบบ Independent samples) 
และ  ค่าเอฟ (F-test  แบบ Anova: Single Factor) 

 
ตารางท่ี 23 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ  ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัด

การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้าน 
 

ปัจจัยความส าเร็จ ผู้บริหาร ผอ./หัวหน้า ฝ่าย ผู้ปฏิบัติงาน F P-value 

X S.D. X S.D. X S.D. 

ด้านโครงสร้าง 3.37 1.28 3.82 0.79 3.69 0.84 14.776 0.0014 * 
ด้านระบบการบริหาร 3.63 1.17 3.91 0.80 3.89 0.95 2.825 0.1116 
ด้านรูปแบบ/ลักษณะการ
ปฏิบัต ิ 3.65 1.27 3.89 0.84 3.94 0.99 1.289 0.3219 
ด้านทักษะ/ความช านาญ 4.00 0.93 3.70 1.00 3.98 1.01 2.880 0.1079 
ด้านบุคลากร 4.13 1.10 3.82 1.02 3.79 1.04 0.766 0.4930 
ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 3.90 1.09 3.97 0.76 3.94 1.02 0.212 0.8105 
ด้านค่านิยมร่วม 3.95 1.03 3.93 0.80 4.18 0.91 3.381 0.0533 

รวม 3.83 1.13 3.88 0.84 3.95 0.98 1.599 0.2071 
*P ≤ 0.05 

 
จากตารางที่ 23 พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด

เพชรบูรณ์  จ าแนกตามสถานภาพ ความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน  ในภาพรวมอยู่มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ด้านโครงสร้าง  มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 24 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ  ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัด
การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามประสบการณ์  โดยรวมและรายด้าน 

 
ปัจจัย

ความส าเร็จ 
1-5 ป ี 6-10 ป ี 11-15 ป ี 16-20 ป ี 20 ปีขึ้นไป F P-value 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
ด้านโครงสร้าง 3.50 0.83 3.75 0.74 4.00 0.77 3.80 0.83 3.25 1.28 19.738 0.0000* 

ด้านระบบการ
บริหาร 

3.80 0.89 3.88 1.12 3.92 0.76 4.10 0.55 3.78 1.13 
2.1195 0.1288 

ด้านรูปแบบ/
ลักษณะการ
ปฏิบัต ิ

3.95 1.05 3.83 1.05 4.15 0.69 3.75 0.79 3.94 1.17 
3.5377 0.0318* 

ด้านทักษะ/
ความช านาญ 

4.10 0.79 3.71 1.04 4.10 0.64 3.85 0.88 3.84 1.17 
2.4289 0.0933 

ด้านบุคลากร 4.00 0.79 3.83 1.05 4.10 0.86 3.60 1.14 3.84 1.30 0.5862 0.6776 
ด้าน
ยุทธศาสตร์/กล
ยุทธ์ 

3.93 0.94 3.60 1.38 4.31 0.59 3.85 0.70 4.16 0.51 
10.499 0.0000* 

ด้านค่านิยมร่วม 3.90 0.84 4.13 0.82 4.35 0.85 3.88 0.82 4.08 0.98 5.7047 0.0012* 

รวม 3.87 0.90 3.83 1.07 4.16 0.77 3.84 0.81 3.84 1.10 11.364 0.0000* 

*P ≤ 0.05 
 
จากตารางที่ 24 พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด

เพชรบูรณ์  จ าแนกตามประสบการณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน  ในภาพรวมอยู่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า  ด้านโครงสร้าง  ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
และ ด้านค่านิยมร่วม มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี 25 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ  ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัด

การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้าน 
 

ปัจจัยความส าเร็จ ป.ตรี ป.โท ป.เอก F P-value 

X S.D. X S.D. X S.D. 
ด้านโครงสร้าง 3.64 0.64 3.61 1.10 3.75 0.46 0.6572 0.5415 
ด้านระบบการบรหิาร 3.69 0.58 3.81 1.09 4.50 0.53 11.158 0.0037* 
ด้านรูปแบบ/ลักษณะการ
ปฏิบัต ิ 3.78 0.87 3.83 1.11 4.38 0.52 

3.7810 0.0643 
ด้านทักษะ/ความช านาญ 3.81 0.95 3.94 1.02 4.00 0.00 2.2610 0.1601 
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ปัจจัยความส าเร็จ ป.ตรี ป.โท ป.เอก F P-value 

X S.D. X S.D. X S.D. 
ด้านบุคลากร 3.94 0.83 3.86 1.14 4.25 0.46 1.3092 0.3169 
ด้านยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ 3.82 0.74 3.97 1.07 3.94 0.25 1.5754 0.2304 
ด้านค่านิยมร่วม 3.97 0.79 4.33 0.98 4.00 0.37 0.5934 0.5614 

รวม 3.83 0.78 3.90 1.07 4.08 0.44 8.4707 0.0004* 

*P ≤ 0.05 
 
จากตารางที่ 25 พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด

เพชรบูรณ์  จ าแนกตามระดับการศึกษา ความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน  ในภาพรวมอยู่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า  ด้านระบบการบริหาร  มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ  ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัด

การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา  โดยรวมและรายด้าน 
 

ปัจจัยความส าเร็จ คุณวุฒิทางด้าน
การศึกษา 

คุณวุฒิทางด้าน
บริหารการศึกษา 

คุณวุฒิทางด้าน
การบริหารอื่น 

คุณวุฒิด้านอ่ืนๆ F P-value 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
ด้านโครงสร้าง 3.85 0.80 3.54 1.09 3.63 0.74 3.67 0.49 3.4400 0.0519 
ด้านระบบการบรหิาร 4.05 0.88 3.74 1.07 4.00 0.53 3.67 0.65 2.1049 0.1530 
ด้านรูปแบบ/ลักษณะการ
ปฏิบัต ิ 4.00 0.99 3.74 1.10 4.00 0.93 4.17 0.58 

1.0412 0.4096 
ด้านทักษะ/ความช านาญ 4.13 1.02 3.81 0.98 4.13 0.64 4.08 1.08 0.6432 0.6019 
ด้านบุคลากร 4.03 0.86 3.89 1.11 3.63 1.06 3.75 1.22 0.4812 0.7014 
ด้านยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ 4.10 0.88 3.90 1.06 3.81 0.98 3.88 0.34 1.9850 0.1391 
ด้านค่านิยมร่วม 4.25 0.88 4.01 0.96 4.00 0.52 3.79 0.88 1.9318 0.1473 

รวม 4.08 0.90 3.84 1.05 3.89 0.78 3.85 0.77 4.0423 0.0086* 

*P ≤ 0.05 
 
จากตารางที่ 24 พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด

เพชรบูรณ์  จ าแนกตามประสบการณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน  ในภาพรวมอยู่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นที่ไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบูรณาการการบริหารการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
 3.1 จุดแข็งและโอกาสของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สามารถสนับสนุนการการบูรณาการการ
บริหารการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  1) ด้านโครงสร้าง : structure 
  ด้านโครงสร้างการบูรณาการการบริหารการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โครงสร้างมี
ความชัดเจน มีความพร้อม สามารถปรับโครงสร้างได้ตามตามความเหมาะสม สนับสนุนการบูรณา
การอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้องค์กรหรือหน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่ดีประสิทธิภาพ 
ประสบความส าเร็จ ส่งผลต่อรูปแบบการบริหารงานในระดับจังหวัด และการท างานที่เอ้ืออาทรต่อ
องค์กร และมีใจให้องค์กรของทีมงาน 
  โครงสร้างของการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด มีสถานบัน
การศึกษาที่ผลิตครู  เพราะ เป็นจุดแข็งที่อย่างดี ในขณะทีห่ลายจังหวัดไม่มี สถานศึกษาที่ผลิตครู เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น  และจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การ
คมนาคมสะดวก เป็นจุดแข็งของจังหวัด และสร้างโอกาสให้นักเรียนทางด้านอาชีพ 
 

  2) ด้านระบบการบริหาร : system 
  ด้านระบบการบริหารบูรณาการจัดการศึกษา ปัจจุบันเป็นระบบจะท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเป็นเอกภาพ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เพราะ 
สามารถบริหารจัดการทางด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความหลากหลาย และเกิด
ประโยชน์สูงสุด เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง ให้ความส าคัญกับ
บุคลากรในการท างานอย่างมีความสุข มุ่งผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ   ใช้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย ได้อย่างรวดเร็ว/สามารถบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ด้ายการสื่อสารที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 
 

  3) รูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ : style 
  ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ บูรณาการจัดการศึกษาปัจจุบันได้น าเทคโนโลยีสา
มารสเทมาสนับสนุนรูปแบบการท างาน ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
ตรวจสอบได้โดยบุคลากรทุกคนเข้าใจบริบทงาน การประชุมหน่วยงาน ส่งผลให้มีการบูรณาการมี
ความเป็นเอกภาพ รวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามล าดับขั้นตอน และการท างาน
เป็นทีม 
 

  4) ทักษะ/ความช านาญ : skill 
  ด้านทักษะ/ความช านาญ ของผู้รับผิดชอบงานจะท าให้เกิดประสิทธิภาพการท างาน
ที่ด ีบุคลากรครบทุกกลุ่มงานและมีประสบการณ์ส่งเสริมให้การท างานมีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยน
ทักษะประสบการณ์จะช่วยสนับสนุนการบูรณาการ ท าให้หน่วยงานเข้มแข็ง 
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  5) บุคลากร : staff  
  ด้านบุคลากร การที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อม มีทักษะใน
หน้าที่ของตน และเข้าใจบทบาทของตนเอง รวมถึงมีผู้น าของจังหวัดที่รอบรู้ มีวิสัยทัศน์ เสียสละ     
เอาจริงเอาจัง จะสามารถพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนส าคัญ
ในการขับเคลื่อนการบูรณาการบริหารจัดการศึกษาและด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ 
 

  6) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ : strategy 
  ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความส าคัญต่อแผนงานโครงการ
ของหน่วยงาน ส่งผลให้ระบบงานมีความส าเร็จใน มีกลยุทธ์ที่ครอบคลุมท าให้เห็นเป้าหมายชัดเจน 
กระบวนการมีส่วนร่วมและเหมาะสม มีการเสวนาหลายครั้ง สามารถด าเนินการได้ทันที ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย มีแนวคิดที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ต่างๆ โดยกหารก าหนดยุทธศาสตร์การศึกษา ควร
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการในสังกัด 
 

  7) ค่านิยมร่วม : shared values 
  ค่านิยมร่วมเป็นสิ่งส าคัญต่อความส าเร็จของการบูรณาการจัดการศึกษาของจังหวัด 
ทุกหน่วยงานทางการศึกษา ควรมีค่านิยมร่วมที่เป็นแบบแผนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
ค านึงถึงบริบทของหน่วยงาน ความต้องการของท้องถิ่น และผู้เรียนเป็นเป้าหมายส าคัญ ที่ท าให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 
 3.2 ปัจจัยเป็นจุดอ่อนและอุปสรรคของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สมควรได้รับการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้สามารถสนับสนุนการบูรณาการการบริหารการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  1) ด้านโครงสร้าง : structure 
       ด้านโครงสร้างในปัจจุบันยังท าให้เกิดความซ้ าซ้อนของการปฏิบัติงาน ในอนาคต
ยังไม่มีความชัดเจน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง  การปฏิรูปการศึกษา เป็นเรื่องใหม่ ยากต่อการ
ตัดสินใจทั้งยังมีหลายหน่วยงานทางการศึกษา งานอาจซ้ าซ้อนกัน  
 

  2) ด้านระบบการบริหาร : system 
       ด้านระบบการบริหาร ยังคงเป็นการท างานเชิงรับ ตามนโยบายจากผู้บริหาร
ระดับสูง หลายองค์กรหรือปัจเจกบุคคล ยังไม่คิดถึงภาพรวมของจังหวัด และการสร้างเครือข่ายไม่
ทั่วถึง 
  3) รูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ : style 
   ด้านรูปแบบและลักษณะหากขาดระบบขาดระบบและรูปแบบท าให้การ
ปฏิบัติงานยากล าบาก ภารกิจงานประจ าของส่วนราชการมีจ านวนมากมาย เป็นอุปสรรค์ต่อการ
พัฒนาการศึกษา 
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  4) ทักษะ/ความช านาญ : skill 
   องค์คณะการบริหารจัดการที่เป็นคนนอกวงการด้านการศึกษามีแนวคิดใน
การพัฒนาการศึกษาท่ีดี แต่ยังไม่เข้าใจบริบทในการบริหารจัดการศึกษาของภาคส่วนราชการ  
  

  5) บุคลากร : staff  
   บุคลากรบางส่วนยังขาดสมรรถนะด้านการคิดสังเคราะห์ และการท างาน
เป็นทีม และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานน้อย และยังคงแยกกันคิดแยกกันท า 
 

  6) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ : strategy 
       ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ ยัง
ไม่เป็นแบบแผนเดียวกัน หรือยังไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัด 
   

  7) ค่านิยมร่วม : shared values 
   ปัจจุบันยังขาดความชัดเจนและไม่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมที่เป็นรูปธรรม 
และค่านิยมร่วมของจังหวัดระหว่างหน่วยงานยังเกิดขึ้นในระดับต่ า การยอมรับซึ่งกันและกันน้อย 
หน่วยงานทางการศึกษายังยึดกับอัตตาของตนเอง 
 
 3.3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
  การบริหารจัดการศึกษา และนโยบายการศึกษาต่างๆ ส่งผลให้ครูไม่ได้ท าหน้าที่
โดยตรงในการจัดการเรียนการสอนที่สมควร  ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา      
มีครูไม่ครบชั้น  สอนไม่ตรงสาขา และการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนยังคงมีอยู่ในจังหวัด  
  มีข้อเสนอให้ระบบราชการต้องบริหารโดยสายบังคับบัญชาจึงจะเกิดประสิทธิภาพ    
มีการบูรณาการร่วมกัน และควรแบ่งแยกงานตามภารกิจให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน           
มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง จึงจะเกิดประสิทธิผล จัดให้มศีูนย์ฝึกอาชีพเพ่ิมในแต่ละอ าเภอ 
ใช้จุดแข็งของจังหวัดด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติ เป็นส่วนส าคัญในการจัดการศึกษาของจังหวัด 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์        
เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey research) ผู้ศึกษาได้น าเสนอสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.  สรุปผลการศึกษา 
 2.  อภิปรายผล 
 3.  ข้อเสนอแนะ     
 

1. สรุปผลการศึกษา 
 1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จากประชากรทีจ่ านวน 44 คน สรุปได้ดังนี้  
 1.1.1 ร้อยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 44 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 1.1.2 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท า
แผนงานโครงการด้านการศึกษา จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ผู้บริหารหน่วยงาน/
สถานศึกษา จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 29.55 และ ผอ./หัวหน้า ฝ่าย/กลุ่มด้านแผนการศึกษา 
จ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 25  ตามล าดับ 
 1.1.3 ประสบการณ์ของผู้สอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่ประสบการณ์ 20 ปีขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ 34.09 รองลงมาประสบการณ์ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.27 และ ประสบการณ์ 
6-10 ปี  คิดเป็นร้อยละ 13.64 ตามล าดับ 
 1.1.4 การศึกษาของผู้สอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท 
คิดเป็นร้อยละ 75  ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20.45 และการศึกษาปริญญาเอก        คิดเป็นร้อย
ละ 6.82ตามล าดับ 

 1.1.5 คุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่คุณวุฒิทางด้าน
บริหารการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 65.91 คุณวุฒิทางด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 22.73 และ 
คุณวุฒิด้านอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 6.82 ตามล าดับ 

 

 1.2 ผลการวิเคราะห์การศึกษา  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัด
การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์   จากประชากร 44  คน สรุปได้ดังนี ้
 1.2.1 ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า โดยตามเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้      
1) ด้านค่านิยมร่วม 2) ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  3) ด้านทักษะ/ความช านาญ  4) ด้านบุคลากร      
5) ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ  6) ด้านระบบการบริหาร และ 7) ด้านโครงสร้าง ตามล าดับ        
มีประเด็นส าคัญน ามาสรุปได้ดังนี้  
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 1) ด้านค่านิยมร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับ ดังนี้ 1) หลักการส าคัญของการจัดการศึกษา คือ ให้ผู้เรียนเป็นคน
เก่ง  เป็นคนดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ถือเป็นค่านิยมร่วมที่เหมาะสม เป็นเป้าหมายที่ทุก
หน่วยงานในการจัดการศึกษาจะด าเนินการให้ส าเร็จ 2) การมีค่านิยมร่วมกันของทุกฝ่ายในการจัด
การศึกษา เช่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลต่อความส าเร็จในการบูรณาการจัดการศึกษาใน
จังหวัด  3) ผู้บริหารหน่วยงาน มีส่วนส าคัญในการสร้างหรือก าหนดค่านิยมให้แก่ครูและบุคลากรใน
สังกัดในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหน่วยงานและระดับจังหวัด  4)วิสัยทัศน์การพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” เป็นเป้าหมายของจังหวัดที่มีความเหมาะสม เป็นค่านิยมร่วม
ของของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษา  5) การก าหนดจุดเน้นและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด   ที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สามารถสร้างแรงจูงใจ
ที่เป็นค่านิยมร่วมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาการศึกษาในบรรลุเป้าหมาย       
6) ค่านิยมของหน่วยงานทางการศึกษากับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ไม่เป็นเอกภาพ
เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการบูรณาการการจัดการศึกษา 7) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีค่านิยมร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด จะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการบูรณาการบริหารจัดการศึกษา และ 8) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จะเป็น
หน่วยงานที่สร้างค่านิยมของการศึกษาในจังหวัดให้มีทิศทางเดียวกัน 

 2) ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับ ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด     
จะส าเร็จมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว ทุกหน่วยงานมีส่วนส าคัญต่อการก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์     
2) ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต้นสังกัด มีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด มี
ส่วนส าคัญให้เกิดการบูรณาการจัดการศึกษา  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญ
ในการบูรณาการบริหารจัดการศึกษาร่วมกันในจังหวัด    4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
มีความส าคัญต่อการก าหนดแผนยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการของหน่วยงานฯ  5) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัด จะส่งผลให้การจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมี
เอกภาพ  6) จุดเน้นการพัฒนาการศึกษา ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีความเหมาะสม มี
ส่วนส าคัญให้เกิดการบูรณาการจัดการศึกษา 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด สามารถท า
ให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนของหน่วยงานทางการศึกษา มีเอกภาพและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และ 8) การขับเคลื่อนยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดของหน่วยงาน 

 3) ด้านทักษะ/ความช านาญ   ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับ ดังนี้  1) ทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้บริหาร
หน่วยงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด   มีส่วนส าคัญต่อการสนับสนุนการบูรณาการการ
จัดการศึกษาในจังหวัด 2)  หน่วยงานต้นสังกัดระดับกรมและระดับภาค   มีส่วนส าคัญต่อการให้การ
สนับสนุนการบริหารและการบูรณาการการศึกษาในจังหวัด  3) การแลกเปลี่ยนปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) ของแต่ละหน่วยงาน มีส่วนสนับสนุนการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด และ 
4) การสนับสนุน ประสาน ส่งเสริม การบริหารและพัฒนาการศึกษา ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
มีส่วนส าคัญต่อการบูรณาการจัดการศึกษา 
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 4) ด้านบุคลากร   ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก และปานกลาง โดยเรียงล าดับ ดังนี้ 1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูใน
จังหวัด มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัด   2) บุคลากร
ทางการศึกษา ในหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน
การบูรณาการบริหารการศึกษาในจังหวัด  3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด ได้รับการ
ฝึกอบรมพัฒนาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อปฏิบัติราชการตามบทบาทหน้าที่ และส่งเสริมความก้าวหน้า
ในวิชาชีพจะส่งผลต่อการบูรณาการจัดการศึกษาในจังหวัด  และ 4) การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพทาง
การศึกษาของจังหวัด (คุรุสภาจังหวัด) สนับสนุนการบูรณาการบริหารการศึกษาในจังหวัด     

 5) ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ   ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับ ดังนี้  1) การตั้งใจปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ในหน่วยงานทางการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การบูรณาการการบริหารการศึกษาในจังหวัด
ประสบความส าเร็จ  2) หากก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน กศจ.) สามารถบริหารงานด้าน
การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จในระดับจังหวัด จะส่งผลให้การบริหารงานการศึกษาของจังหวัดมี
ประสิทธิภาพ  3) การประชุมหน่วยงานทางการศึกษา ส่งผลให้การบูรณาการการจัดการศึกษาใน
จังหวัด มีความเป็นเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และ 4) รูปแบบและกระบวนการของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในปัจจุบัน สามารถขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนา
การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยส าคัญการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด  

 6) ด้านระบบการบริหาร  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับ ดังนี้ 1) ระบบการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (กลุ่ม 
LINE/โทรศัพท์/อีเมล์ และความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ฯลฯ) ช่วยสนับสนุนให้การบูรณาการการจัด
การศึกษาในจังหวัด มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  2) ระบบการสื่อสารแบบเป็นทางการ และ ระบบ
นวัตกรรมของการบริหารการศึกษาในจังหวัด (ตอบรับออนไลน์ / ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/
ระบบเทคโนโลยีอ่ืนๆ) ช่วยสนับสนุนการบูรณาการการจัดการศึกษาในจั งหวัด  3) การก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และการบริหารงานบุคคลของจังหวัด โดย กศจ.เพชรบูรณ์ มีความ
เป็นเอกภาพ เหมาะสม สนับสนุนแนวคิดการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด   และ 4) ระบบ
จัดการสารสนเทศทางการศึกษาในจังหวัด มีประโยชน์และช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกัน 

 7) ด้านโครงสร้าง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับ ดังนี้ 1) การประสานงานเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัด โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสามารถท าให้ด าเนิน งานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) โครงสร้างของการบริหารการศึกษาของจังหวัดในปัจจุบัน ส่งผลให้การขับเคลื่อน
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดประสบผลส าเร็จ   3) โครงสร้างการบริหารการศึกษาที่
ท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายสนับสนุนการบูรณาการการบริหารการศึกษาในจังหวัดไ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และ 4) โครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการสามารถ
สนับสนุนการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  1.2.2 ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
 

 ตารางท่ี 27 สรุปผลเปรียบเทียบ  ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัด
การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ าแนกประเภท การให้ความส าคัญ 
มากที่สุด 

การให้ความส าคัญ 
น้อยท่ีสุด 

สถานภาพ ผู้บริหาร ด้านบุคลากร ด้านโครงสร้าง 
 หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ด้านทักษะ/ความช านาญ 
 ผู้ปฏิบัติงาน ด้านค่านิยมร่วม ด้านโครงสร้าง 
ประสบการณ์ น้อยกว่า 1 ปี ด้านทักษะ/ความช านาญ ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
 1-5 ปี ด้านทักษะ/ความช านาญ ด้านโครงสร้าง 
 6-10 ปี ด้านค่านิยมร่วม ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
 11-15 ปี ด้านค่านิยมร่วม ด้านระบบการบริหาร 
 16-20 ปี ด้านระบบการบริหาร ด้านบุคลากร 
 20 ปี ขึ้นไป   ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ด้านค่านิยมร่วม ด้านโครงสร้าง 
 ปริญญาโท ด้านค่านิยมร่วม ด้านโครงสร้าง 
 ปริญญาเอก ด้านระบบการบริหาร ด้านโครงสร้าง 
ด้านคุณวุฒิ ด้านการศึกษา ด้านค่านิยมร่วม ด้านโครงสร้าง 
 ด้านบริหารการศึกษา ด้านค่านิยมร่วม ด้านโครงสร้าง 
 ด้านการบริหารอ่ืน ด้านทักษะ/ความช านาญ ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ 
 ด้านอื่นๆ ด้านบุคลากร ด้านระบบการบริหาร 
 

  จากตารางที่ 27 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในหลายๆ
ด้าน จากการสังเกตพบกว่า ด้านระดับการศึกษา มีความคิดเห็นไปในทางเดี่ยวกันที่การให้ความส าคัญ
กับด้านโครงสร้างน้อยที่สุด 
 
  1.2.3 การเปรียบเทียบ ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนวตามสถานภาพ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา และ  คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุดที่ได้รับ ดังนี้  
   1) การเปรียบเทียบ ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษา
ในจังหวัดเพชรบูรณ์  จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวม  มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ทุกด้านความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านโครงสร้าง มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
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   2) การเปรียบเทียบ ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษา
ในจังหวัดเพชรบูรณ์  จ าแนกตามประสบการณ์ โดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถาม  ความคิดเห็น มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   เมื่อพิจารณารายด้าน เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า  ด้านโครงสร้าง  ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และ ด้าน
ค่านิยมร่วม มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   3)  การเปรียบเทียบ ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษา
ในจังหวัดเพชรบูรณ์  จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านระบบการ
บริหาร  มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   4)  การเปรียบเทียบ ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษา
ในจังหวัดเพชรบูรณ์   จ าแนกตามคุณวุฒิสูงสุดที่ได้รับ  โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   เมื่อพิจารณารายด้าน ทุกด้านมีความคิดเห็นที่
ไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
2. อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์                   
มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 2.1  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์  อาศัยปัจจัยความส าเร็จตาม องค์ประกอบของการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษา โดยน าแนวความคิด 7S’s McKinsey มาก าหนดเป็นปัจจัยของการบริหารงาน รวม 7 
ประการ คือ 1) โครงสร้าง (structure) 2) ระบบการบริหารจัดการ  (system) 3) รูปแบบ/ลักษณะ
การปฏิบัติ/การบริหาร (style)  4) ทักษะ (skill) 5) บุคลากร (staff) 6) กลยุทธ์  (strategy)          
7) ค่านิยมร่วมหรือเป้าหมายรวม (shared value) จากการศึกษาในภาพรวมพบกว่าปัจจัยต่างๆ       
มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความความส าเร็จของการ    
บูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุกปัจจัยตามที่กล่าวมานั้นมีความส าคัญมากในทุก
ปัจจัย หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งการบูรณาการจัดการศึกษาอาจไม่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานใน
จังหวัด หากพิจารณาแล้ว ซึ่งจะพิจารณาอภิปรายในรายด้าน เรียงล าดับจากมากที่สุด ดังนี้  
  2.1.1 ปัจจัยที่มีระดับส่งผลต่อความส าเร็จของการบูรณาการจัดการศึกษาใน
จังหวัดมากที่สุด คือ ด้านการมีค่านิยมร่วม (Shared Values)  ซึ่งหมายถึง หลักการ และแนวคิดชี้น า
ขององค์กร ค่านิยมและแรงบันดาลใจต่าง ๆ ที่ไม่ได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์ อักษร ซึ่งส าคัญกว่า
วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ประกาศทั่วไปขององค์กร คือ แนวคิดพ้ืนฐานของการด าเนินธุรกิจ/กิจกรรม 
เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มในการท างานร่วมกัน ซึ่งการมีค่านิยมร่วมกันในทุกหน่วยงานทางการศึกษา
ในจังหวัด เป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน และไม่ขัดแย้งซึ่งกันและกัน เป็นผลต่อต่อการด าเนินงานในทุกๆ
ด้าน และจากการศึกษาด้านการมีค่านิยมร่วม พบว่าระดับความมากที่สุดคือ หลักการส าคัญของการ
จัดการศึกษา คือ ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง  เป็นคนดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ถือเป็นค่านิยมร่วมที่
เหมาะสม เป็นเป้าหมายที่ทุกหน่วยงานในการจัดการศึกษาจะด าเนินการให้ส าเร็จ ซึ่งเป็นหลักการที่
ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ที่ทุกหน่วยงานในการจัด
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การศึกษา รวมถึงครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในจังหวัดและประเทศ เป็นไปใน
ทิศทางเดี่ยวกัน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการประกาศใช้กฎหมาย และการด าเนินงานกิจกรรมทางการศึกษา
มาแล้วกว่า 20 ปี จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ทุกคนในการจัดการศึกษามีค่านิยมไปในทิศทางเดี่ยวกัน 
นอกจากนี้ ประเด็นอ่ืนที่มีผลต่อความส าเร็จด้านการมีส่วนร่วม คือ การมีค่านิยมร่วมกันของทุกฝ่าย
ในการจัดการศึกษา เช่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลต่อความส าเร็จในการบูรณาการจัด
การศึกษาในจังหวัด  และ ผู้บริหารหน่วยงาน มีส่วนส าคัญในการสร้างหรือก าหนดค่านิยมให้แก่ครู
และบุคลากรในสังกัดในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหน่วยงานและระดับจังหวัด แสดงให้เห็นว่า 
ทุกคน ทุกฝ่ายและทุกหน่วยงาน ต้องมีค่านิยมเดี่ยวกัน โดยมีผู้บริหารของทุกหน่วยงานเป็นผู้สร้าง
ค่านิยมให้แก่หน่วยงานนั้นๆ ทั้งค่านิยมร่วมกันด้านการศึกษาของจังหวัดและค่านิยมขององค์กร  
  2.1.2 ปัจจัยที่มีระดับส่งผลต่อความส าเร็จของการบูรณาการจัดการศึกษาใน
จังหวัดมากที่สุด เป็นล าดับที่ 2  คือ ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ซึ่งหมายถึง เส้นทางที่องค์กร/
หน่วยงาน เลือกเพ่ือมุ่งเติบโตรุ่งเรืองขององค์กร ในอนาคต คือแผนซึ่งองค์กรจัดวางขึ้นเพ่ือบรรลุ 
หรือสร้าง หรือรักษา ไว้ซึ่งความสามารถทางการ แข่งขันอย่างยั่งยืน องค์กรในการจัดการศึกษาของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานมียุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของต้นเองและข้องต้น
สังกัด ซึ่งในระดับจังหวัดได้มียุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของจังหวัด ในด้านการศึกษา มียุทธศาสตร์และแนว
ทางการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแนวทาง
ในการจัดการศึกษาของจังหวัดให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน 
ซึ่งยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างค่านิยมร่วมของทุกหน่วยงาน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดตามทีกล่าวมาในข้อ 2.1.1  และจากการศึกษาด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
พบว่า ประเด็นส าคัญมากท่ีสุดของด้านยุทธศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด จะ
ส าเร็จมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว ทุกหน่วยงานมีส่วนส าคัญต่อการก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์  
เนื่องจาก ยุทธศาสตร์และกลยุทธ การศึกษาของจังหวัดที่ทุกหน่วยงานจะด าเนินการขับเคลื่อนใน
ทิศทางเดี่ยวกัน ต้องมาพร้อมด้วยความสมัครใจ โดยผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันก าหนด
ขึ้นมา ก็จะสอดคล้องกับการที่มีค่านิยมร่วมเช่นเดี่ยวกัน และอีกประเด็นส าคัญที่มีความส าคัญ
รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต้นสังกัด มีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
จังหวัด มีส่วนส าคัญให้เกิดการ   บูรณาการจัดการศึกษา และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เป็น
ปัจจัยส าคัญในการบูรณาการบริหารจัดการศึกษาร่วมกันในจังหวัด แสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญท่ีสร้างการบูรณาการร่วมกัน และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ต้นสังกัดของแต่ละหน่วยงานด้วย  
  2.1.3 ปัจจัยที่มีระดับส่งผลต่อความส าเร็จของการบูรณาการจัดการศึกษาใน
จังหวัดมากที่สุด เป็นล าดับที่ 3  คือ ด้านทักษะ/ความช านาญ  ซึ่งหมายถึงสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงาน
ท าได้ดีที่สุด คือ ความสามารถและ สมรรถนะที่พิเศษดีเยี่ยมขององค์กร ซึ่งแต่ละหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษาจะมีจุดเด่นหรือจุดแข็งของหน่วยงานนั้นๆเฉพาะด้าน เช่นด้านการอาชีพ
ของอาชีวศึกษา เป็นต้น การบูรณาการจัดการศึกษาของจังหวัด จะประกอบไปด้วยหน่วยงานทาง
การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานทีเกี่ยวข้องหลายแห่ง แต่ละแห่งจะมีด้านทักษะ/ความช านาญ 
ที่แตกต่างกันออกไป จึงต้องน าความแตกต่างมาบูรณาการให้เป็นหนึ่งเดี่ยวกันในจังหวัด ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า  ทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้บริหารหน่วยงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ในจังหวัด  มีส่วนส าคัญต่อการสนับสนุนการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด  จะเห็นได้ว่า การ
สนับสนุนการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกัน ต้องใช้ความรู้ทักษะและความช านาญของทุกฝ่าย เป็น
ตัวขับเคลื่อนให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย 
  2.1.4 ปัจจัยที่มีระดับส่งผลต่อความส าเร็จของการบูรณาการจัดการศึกษาใน
จังหวัดมากที่สุด เป็นล าดับที่ 4  คือ ด้านบุคลากร  ซ่ึงหมายถึง ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 
หมายความถึงพนักงานได้รับการ พัฒนา ฝึกอบรม กล่อมเกลา และกระตุ้น รวมทั้งการจัดการเส้นทาง
อาชีพ  ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าการบริหารทรัพยากรบุคคล และตัวบุคคล เป็นทรัพยากรส าคัญของทุก
องค์กร ที่จะด าเนินงานด้านต่างๆให้ประสบผลส าเร็จ  ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในจังหวัด มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการบูรณาการการบริหารจัด
การศึกษาในจังหวัด แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ขับเคลื่อนและด าเนินงานการจัดการศึกษาของทุกหน่วยงาน
จะเป็นหน่วยในการปฏิบัติการ คือบุคลากรหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา    
  2.1.5 ปัจจัยที่มีระดับส่งผลต่อความส าเร็จของการบูรณาการจัดการศึกษาใน
จังหวัดมากที่สุด เป็นล าดับที่ 5  คือ ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ ซึ่งหมายถึง ลักษณะความเห็นผู้
นาของผู้บริหารระดับสูง และวิธีปฏิบัติงานขององค์กร รวมทั้ง ลักษณะพฤติกรรม/วิธีปฏิบัติตัวที่
พนักงานขององค์กรแสดง  ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า การตั้งใจปฏิบัติราชการของข้าราชการใน
หน่วยงานทางการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การบูรณาการการบริหารการศึกษาในจังหวัด
ประสบความส าเร็จ แสดงให้เห็นว่า นอกจากบริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในจังหวัด 
มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัด กลุ่มบุคคลดังกล่าวต้อง
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพ จึงจะท าให้การด าเนินงานต่างๆประสบ
ความส าเร็จ สามาระเชื่อมโยงดึงด้านการมีค่านิยมร่วมกัน ที่บุคลากรต้องมีสมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานอันเป็นค่านิยมท่ีต้องถือปฏิบัติ 
  2.1.6 ปัจจัยที่มีระดับส่งผลต่อความส าเร็จของการบูรณาการจัดการศึกษาใน
จังหวัดมากที่สุด เป็นล าดับที่ 6  คือ ด้านระบบการบริหาร  ซึ่งหมายถึง วิธีการท างาน/ปฏิบัติงานทั้ง
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ประกอบด้วย ระบบนวัตกรรม ระบบชดเชยทดแทน ระบบการ
จัดการสารสนเทศ และระบบจัดสรร ทรัพยากร (ทุน) ซึ่งบริหารควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ตามปกติของ
องค์กร  ซึ่งจากการศึกษาพบว่า  ระบบการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (กลุ่ม LINE/โทรศัพท์/
อีเมล์ และความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ฯลฯ) ช่วยสนับสนุนให้การบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่าในโลกของการสื่อสารในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน 
เครื่องมือสื่อสารสามารถทดแทนหรือใช้ประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมของทางราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว อาจดูเหมือนเป็นการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ 
ความสามารถในการบังคับทางกฎหมายอยู่ในระดับน้อย  แต่เป็นที่นิยมและยอมรับว่าสามารถลด
ภาระและระยะเวลาในการด าเนินงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.1.7 ปัจจัยที่มีระดับส่งผลต่อความส าเร็จของการบูรณาการจัดการศึกษาใน
จังหวัดมากที่สุด เป็นล าดับสุดท้าย  คือ ด้านโครงสร้าง ซึ่งหมายถึง กรอบที่ประสานกิจกรรมต่าง ๆ 
ของหน่วยย่อยขององค์กรเข้าด้วยกันมี 4 รูปแบบหลัก คือ แบบหน้าที่ แบบแผนก/ฝ่าย แบบแมตริก 
และแบบเครือข่าย ซึ่งปัจจัยทางด้านโครงสร้างก็มีความส าคัญมากในล าดับสุดท้ายของการบูรณาการ
จัดการศึกษาของจังหวัด จากการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น ปัจจัยส าคัญอยู่ที่แนวคิดของบุคคล       
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กรอบทิศทางการด าเนินงานและรูปแบบการด าเนินงานต่างๆ โครงสร้างจึงเป็นปัจจัยที่มีผลน้อยที่สุด 
และจากการศึกษาด้านโครงสร้างพบว่า การประสานงานเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัด โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสามารถท าให้ด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นว่า การจัดการศึกษาของจังหวัดโดยขึ้นตรงต่อส่วนราชการระดับกรม หรือ
กระทรวงต่างๆท่ีจัดการศึกษาในจังหวัด จะบูรณาการและด าเนินกิจกรรมร่วมกันได้ นั้นจะมีหน่วยงาน
ที่เป็นเสมือนตัวกล่าวในการเชื่อมโยงประสานความสัมพันธ์ และร่วมบริหารจัดการศึกษา โดยในระดับ
จังหวัด มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานในการประสานและส่งเสริมงานด้านการจัด
การศึกษาของจังหวัด โดยมิได้ค านึงว่าต้องเป็นหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น แต่รวมถึง
ทุกๆหน่วยงานทุกกระทรวงที่จัดการศึกษาในจังหวัด  
 
3. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์         
ผู้ศึกษาข้อให้ข้อเสนอแนะดังนี้  
 3.1 ด้านโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการสามารถ
สนับสนุนการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนและหน่วยงาน
ทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จะต้องร่วมมือและ
สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงสร้างดังกล่าว โดยมิขัดข้องหรือลังเลสงสัยในระบบโครงสร้างของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
 3.2 ด้านระบบการบริหาร โดยระบบจัดการสารสนเทศทางการศึกษาในจังหวัด มีประโยชน์
และช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการและการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกัน จึงมีความส าเป็นที่ต้อง
จัดการหรือจัดท าระบบสารสนเทศทางการศึกษาในจังหวัดให้มีความสะดวก พร้อมใช้และครอบคลุม
ตามความต้องการ 

 3.3 ด้านรูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ รูปแบบและกระบวนการของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในปัจจุบัน สามารถขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้นั้น ควรต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ หน่วยงาน
ภายในกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องเป็นเอกภาพและสร้างความเข้มแข้งในการจัดการศึกษาของจังหวัด 
 3.4 ด้านบุคลากร การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพทางการศึกษาของจังหวัด (คุรุสภาจังหวัด) 
จะสนับสนุนการบูรณาการบริหารการศึกษาในจังหวัด จึงควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมและสร้างขวัญและ
ก าลังใจครูและเชิดชูเกียรติในระดับจังหวัด 
 3.5  ด้านทักษะ/ความช านาญ  ในการสนับสนุน ประสาน ส่งเสริม การบริหารและพัฒนา
การศึกษา ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีส่วนส าคัญต่อการบูรณาการจัดการศึกษาได้นั้น จึงต้อง
พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้เป็นผู้มีความช านาญในศาสตร์
และศิลป์ เป็นแบบอย่างท่ีดีของหน่วยงานในจังหวัด 
 3.6 ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดของ
หน่วยงานยังอยู่ในระดับที่พึงพอใจ แต่ก็ยังควรต้องต้องขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และ
แนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัด ตามแผนพัฒนาการศึกษา และหน่วยงานต้องน าไปประกอบใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานด้วย  
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 3.7 ด้านค่านิยมร่วม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จะเป็นหน่วยงานที่สร้างค่านิยมของ
การศึกษาในจังหวัดให้มีทิศทางเดียวกัน จึงควรเป็นหน่วยงานแบบอย่างในการสร้างค่านิยมภายใน
ส านักงานและการขับเคลื่อนค่านิยมด้านการศึกษาของจังหวัด รวมถึงคุณลักษณะผู้เรียนของจังหวัด
เพชรบูรณ์ ให้ทุกหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดด าเนินการตามวิสัยทัศน์
การจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์   
 3.8 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัด
เพชรบูรณ์ เช่น การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เพชรบูรณ์  
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แบบสอบถาม 

เรื่อง 
การศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

........................................................... 
 

ค าอธิบาย 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาปัจจัยความส าเร็จ
ของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ได้รับการเปิดเผยหรือ
น าไปใช้ประโยชน์อื่นใดนอกจากเพ่ือการศึกษาเท่านั้น   

2. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี ้
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการบริหาร
การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์   
  ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบูรณาการการบริหารการศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 3. ผู้ตอบแบบสอบถามนี้ หน่วยละละ 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารของหน่วยงาน/หน่วยงาน
ทางการศึกษา/สถานศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 2) ผู้อ านวยการกลุ่ม/ฝ่าย หรือ หัวหน้า
กลุ่ม/ฝ่าย ที่รับผิดชอบการจัดท าแผนเกี่ยวกับการศึกษาของหน่วยงาน 3) ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนการศึกษา 
หรือผู้จัดท าแผนงานโครงการ    
  

 
       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  พฤษภาคม 2561 
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ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง:กรุณาท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลทั่วไปและสถานภาพของท่าน 
 

1.สถานภาพ 
   ผู้บริหารหน่วยงาน/หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา 
   ผู้อ านวยการ กลุ่ม/ฝ่าย หรือ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ที่รับผิดชอบการจัดท าแผนเกี่ยวกับ 
       การศึกษาของหน่วยงาน 
   ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนการศึกษา หรือผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ 
 2.ประสบการณ์ท างาน  
   น้อยกว่า 1 ปี     1-5 ปี  6-10 ปี  11-15 ปี   
   16-20 ปี        20 ปี ขึ้นไป 
 3. ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 4. ด้านของคุณวุฒิสูงสุด 
   คุณวุฒิทางด้านการศึกษา  คุณวุฒิทางด้านบริหารการศึกษา  
   คุณวุฒิทางด้านการบริหารอ่ืน  คุณวุฒิด้านอื่นๆ (โปรดระบุ....................................)  
 
ส่วนที่ 2: แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษา 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
ค าชี้แจง: โปรดพิจารณาข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาใน 
            จังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  
 

ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยที่สุด 

1. ด้านโครงสร้าง (structure)  
   1.1 โครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
สามารถสนับสนุนการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
 

   

   1.2 การประสานงานเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัด โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสามารถท าให้
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 

   

   1.3 โครงสร้างของการบริหารการศึกษาของจังหวัดในปัจจุบัน ส่งผลให้
การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดประสบผลส าเร็จ   
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ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยที่สุด 

  1.4 โครงสร้างการบริหารการศึกษาที่ท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย
สนับสนุนการบูรณาการการบริหารการศึกษาในจังหวัดไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

   

2. ด้านระบบการบริหาร : system   
  2.1 ระบบการสื่อสารแบบเป็นทางการ และ ระบบนวัตกรรมของการ
บริหารการศึกษาในจังหวัด (ตอบรับออนไลน์  / ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์/ระบบเทคโนโลยีอ่ืนๆ) ช่วยสนับสนุนการบูรณาการการจัด
การศึกษาในจังหวัด 

 

 

   

  2.2 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และการบริหารงาน
บุคคลของจังหวัด โดย กศจ.เพชรบูรณ์ มีความเป็นเอกภาพ เหมาะสม 
สนับสนุนแนวคิดการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด 

 
 

   

   2.3 ระบบจัดการสารสนเทศทางการศึกษาในจังหวัด มีประโยชน์และช่วย
สนับสนุนการบริหารจัดการและการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกัน  

 
 

   

   2.4 ระบบการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (กลุ่ม LINE/โทรศัพท์/
อีเมล์ และความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ฯลฯ) ช่วยสนับสนุนให้การบูรณาการ
การจัดการศึกษาในจังหวัด มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

 
 

   

3. รูปแบบ/ลักษณะการปฏิบัติ : style  
  3.1 การตั้งใจปฏิบัติราชการของข้าราชการในหน่วยงานทางการศึกษาเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้การบูรณาการการบริหารการศึกษาในจังหวัดประสบ
ความส าเร็จ 

 
 

   

   3.2 รูปแบบและกระบวนการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในปัจจุบัน 
สามารถขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยส าคัญการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด 

 
 

   

  3.3 หากก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน กศจ.) สามารถ
บริหารงานด้านการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จในระดับจังหวัด จะส่งผลให้การ
บริหารงานการศึกษาของจังหวัดมีประสิทธิภาพ 

 
 

   

  3.4 การประชุมหน่วยงานทางการศึกษา ส่งผลให้การบูรณาการการจัด
การศึกษาในจังหวัด มีความเป็นเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 
 

   

4. ทักษะ/ความช านาญ : skill  
   4.1 การแลกเปลี่ยนปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของแต่ละ
หน่วยงาน มีส่วนสนับสนุนการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด  

 
 

   

   4.2 ทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้บริหารหน่วยงาน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัด มีส่วนส าคัญต่อการสนับสนุนการบูรณาการการจัด
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ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยที่สุด 

การศึกษาในจังหวัด  
   4.3 หน่วยงานต้นสังกัดระดับกรมและระดับภาค มีส่วนส าคัญต่อการให้
การสนับสนุนการบริหารและการบูรณาการการศึกษาในจังหวัด  

 
 

   

   4.4 การสนับสนุน ประสาน ส่งเสริม การบริหารและพัฒนาการศึกษา 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีส่วนส าคัญต่อการบูรณาการจัดการศึกษา  

 
 

   

5. บุคลากร : staff   
  5.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในจังหวัด มีส่วน
ส าคัญในการขับเคลื่อนการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัด  

 
 

   

  5.2 บุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการบูรณาการบริหารการศึกษาใน
จังหวัด  

 
 

   

  5.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อปฏิบัติราชการตามบทบาทหน้าที่ และส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพจะส่งผลต่อการบูรณาการจัดการศึกษาในจังหวัด  

 
 

   

   5.4 การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพทางการศึกษาของจังหวัด  
(คุรุสภาจังหวัด) สนับสนุนการบูรณาการบริหารการศึกษาในจังหวัด  

 
 

   

6. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ : strategy   
   6.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด จะส าเร็จมีเอกภาพเป็น
หนึ่งเดียว ทุกหน่วยงานมีส่วนส าคัญต่อการก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ 

 
 

   

   6.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญในการบูรณาการ
บริหารจัดการศึกษาร่วมกันในจังหวัด   

 
 

   

   6.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด มีความส าคัญต่อการก าหนด
แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการของหน่วยงานฯ 

 
 

   

   6.4 ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต้นสังกัด มีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาจังหวัด มีส่วนส าคัญให้เกิดการบูรณาการจัดการศึกษา  

 
 

   

   6.5 จุดเน้นการพัฒนาการศึกษา ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมี
ความเหมาะสม มีส่วนส าคัญให้เกิดการบูรณาการจัดการศึกษา 

 
 

   

   6.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด จะส่งผลให้การจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมีเอกภาพ  

 
 

   

   6.7 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด หน่วยงานของ
ท่านด าเนินการได้มากหรือน้อยเพียงใด 

 
 

   

  6.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด สามารถท าให้การจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนของหน่วยงานทางการศึกษา มีเอกภาพและ
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ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยที่สุด 

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
7. คา่นิยมร่วม : shared values   
   7.1 หลักการส าคัญของการจัดการศึกษา คือ ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง      
เป็นคนดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ถือเป็นค่านิยมร่วมที่เหมาะสม 
เป็นเป้าหมายที่ทุกหน่วยงานในการจัดการศึกษาจะด าเนินการให้ส าเร็จ 

 
 

   

   7.2 วิสัยทัศน์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ “ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21” เป็นเป้าหมายของจังหวัดที่มีความเหมาะสม เป็นค่านิยม
ร่วมของของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษา 

 

 

   

    7.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง มีค่านิยมร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด จะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการบูรณาการบริหารจัดการศึกษา  

 
 

   

    7.4 ค่านิยมของหน่วยงานทางการศึกษากับทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัด ไม่เป็นเอกภาพเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการบูรณาการการจัด
การศึกษา 

 
 

   

   7.5 ผู้บริหารหน่วยงาน มสี่วนส าคัญในการสร้างหรือก าหนดค่านิยมให้แก่
ครูและบุคลากรในสังกัดในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหน่วยงานและ
ระดับจังหวัด  

 
 

   

   7.6 การมีค่านิยมร่วมกันของทุกฝ่ายในการจัดการศึกษา เช่น ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส่งผลต่อความส าเร็จในการบูรณาการจัดการศึกษา
ในจังหวัด 

 
 

   

   7.7 การก าหนดจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด   
ที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สามารถสร้างแรงจูงใจที่เป็นค่านิยม
ร่วมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาการศึกษาในบรรลุ
เป้าหมาย 

 

 

   

   7.8 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จะเป็นหน่วยงานที่สร้างค่านิยมของ
การศึกษาในจังหวัดให้มีทิศทางเดียวกัน  
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ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบูรณาการการบริหารการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 1) ท่านคิดว่าปัจจุบันปัจจัยใดที่เป็นจุดแข็งและโอกาสของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สามารถสนับสนุนการ
การบูรณาการการบริหารการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พร้อมเหตุผล)  
 

ปัจจัย จุดแข็ง/เหตุผล โอกาส/เหตุผล 
1) ด้านโครงสร้าง 
(structure) 

 
 
 
 

 

2) ด้านระบบ 
การบริหาร : system 

 
 
 
 

 

3) รูปแบบ/ลักษณะ
การปฏิบัติ : style 

 
 
 
 

 

4) ทักษะ/ 
ความช านาญ : skill 

 
 
 
 

 

5) บุคลากร : staff   
 
 
 

 

6) ยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธ์ : strategy 

 
 
 
 

 

7) ค่านิยมร่วม : 
shared values 
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 2) ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สมควรได้รับการปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือให้สามารถสนับสนุนการบูรณาการการบริหารการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(พร้อมเหตุผล) 
 

ปัจจัย จุดอ่อน/เหตุผล อุปสรรค์/เหตุผล 
1) ด้านโครงสร้าง 
(structure) 

 
 
 
 

 

2) ด้านระบบ  
การบริหาร : system 

 
 
 
 

 

3) รูปแบบ/ลักษณะ
การปฏิบัติ : style 

 
 
 
 

 

4) ทักษะ/ความ
ช านาญ : skill 

 
 
 
 

 

5) บุคลากร : staff  
 
 
 

 

6) ยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธ์ : strategy 

 
 
 
 

 

7) ค่านิยมร่วม : 
shared values 

 
 
 
 
 

 

 
 3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
ของก
การพั
รายช่ื
ในจังห
 

 

 
ความ
 

 
 
 
 
 
 

“การศึ

  

สํานักง
ารบูรณาการก

พัฒนาการศึกษ
อดังต่อไปน้ีเป็
หวัดเพชรบูรณ

คณะก
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.

11.

 มี
สําเร็จของกา

คณะก
 1
 2
  
 3
  

 

ศึกษาปัจจัยคว

งานศึกษาธิกา
การจัดการศึก
ษา และแก้ปั
ป็นคณะกรรม
ณ์”  

กรรมการที่ปรึ
ศึกษาธิการจั
อธิการบดีมห
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ประธานกรรม
ผู้อํานวยการ
รองศึกษาธิก

.  ผู้อํานวยการ
เลขานุการ 

.  นายพสกร ท
 

มีหน้าที่ ให้คํา
รบูรณาการก

กรรมการจัดทํ
1. ว่าที่ พ.ต.ป
2.  นางขวัญน
  
3. นายพสกร 
  

 ประกาศสํานั
เรื่อง  แต

วามสําเร็จของ

---------

ารจังหวัดเพชร
กษาในจังหวัด
ญหาในการบ
การศึกษาวิจยั

รึกษา 
ังหวัดเพชรบูร

หาวิทยาลัยราช
สํานักงานเขต
สํานักงานเขต
สํานักงานเขต
สํานักงานเขต
มการอาชีวศกึ
สํานักงาน กศ
ารจังหวัดเพช
รกลุ่มนโยบาย

 ทวีทรัพย์ นั

ปรึกษา ช้ีแนะ
ารจัดการศึกษ

าํเคร่ืองมือกา
ประหยัด  แก่น
นภา  จันทร์ดี 

  
 ทวีทรัพย์  

  

 
 
 
  

นักงานศึกษาธิ
ต่งต้ังคณะกรร
งการบูรณากา

  
----------------

รบูรณ์ จะดําเ
ดเพชรบูรณ์” 
บริหารจัดการ
ย“การศึกษาปั

รณ์  
ชภัฏเพชรบูรณ
ตพ้ืนที่การศึกษ
ตพ้ืนที่การศึกษ
ตพ้ืนที่การศึกษ
ตพ้ืนที่การศึกษ
กษาจังหวัดเพ
ศน. จังหวัดเพ
ชรบูรณ์   
ยและแผน สํา
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  มีหน้าที ่ศึกษาวิเคราะห์และจัดทําเคร่ืองมือศึกษาวิจัย“การศึกษาปัจจัยความสําเร็จของการบูรณา
การการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์” นําเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

 คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือการศกึษาวิจัย 
  1. นายภูวนาถ  มลูเขียน  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  กรรมการ 
  2. นางปัญญ์ประคอง สาธรรม ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ   กรรมการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  3. นางสาวลัดดาวัลย์ ประกอบเพ็ชร์   ครชํูานาญการ   กรรมการ 
      โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม.40 
  มีหน้าที ่ศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการศึกษาวิจัย“การศึกษาปัจจัยความสําเร็จ
ของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์”  
 

 คณะกรรมการจัดเกบ็ข้อมูล 
  1. นางขวัญนภา  จันทร์ดี  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   ประธานกรรมการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2. นายกฤตเมธ  แจ่มสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   กรรมการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
  3. นางสาวไฉน ผึ่งผาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   กรรมการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  4. นางสาวนงคราญ ทองคํา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
      สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
  5. นางสาวเบญจมาศ ทองจา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
      สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
  6. นางพรเมษา  ใจอยู่   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
      สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
  7. นางทิพวรรณ  วรกิจพันธ์ุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
      สพม.เขต 40 
  8. นายพงษ์ศิริ  เกษดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
      สํานักอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  9. นายพีรพงษ์  พรหมทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
      สํานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  10. นายธงชัย ชาวงค์ศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
      สํานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  11. นางสาวฟ้าใส หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ 
      สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 



 
 
  12. นางสาวญานิสา หมู่พรมมา นักวิชาการศาสนาชํานาญการ  กรรมการ 
      สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์  
  13. นายอัครพล คงสวน  นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรรมการ 
      สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  14. นายพสกร ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  มีหน้าที ่นําเคร่ืองมือไปจัดเก็บข้อมูลกับหน่วยงานทางการศึกษา สถานศกึษา และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในจังหวัด 
 
 คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล 
  1. นางขวัญนภา  จันทร์ดี  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   ประธานกรรมการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2. นายกฤตเมธ  แจ่มสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   กรรมการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
  3. นางสาวไฉน ผึ่งผาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   กรรมการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  4. นายพสกร ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  มีหน้าที ่นําเคร่ืองมือไปจัดเก็บข้อมูลกับหน่วยงานทางการศึกษา สถานศกึษา และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในจังหวัด 
  

 คณะกรรมการจัดรายงานการศกึษาวิจัย 
  1. นายภูวนาถ  มลูเขียน  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประธานกรรมการ 
  2. ว่าที่ พ.ต.ประหยัด  แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  กรรมการ 
  3. นางขวัญนภา  จันทร์ดี           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  4. นางสาวณัฐรดา  อยู่สุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  5.  นางสาวกนกวรรณ สิทธิชาติ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

  6. นางสาวไฉน ผึ่งผาย              นักวิชาการคอมพิวเตอร์     กรรมการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 7. นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง         นักวิชาการคอมพิวเตอร์     กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

   8. นายพสกร ทวีทรัพย์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 
 
 

 

 

 

                                                                 11  มิถุนายน    ๒๕61 
 

เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาวิจัย “การศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษา 
 ในจังหวัดเพชรบูรณ์”   
 

เรียน    ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา (ตามเอกสารแนบ) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ   จ านวน   1   ชุด 
  ศึกษาวิจัย “การศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์” 
 

  ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะด าเนินการศึกษาวิจัยทางการศึกษา เรื่อง    

“ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์”  เพ่ือการพัฒนาการบริหาร       
จัดการศึกษา และการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์   
 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาวิจัย “การศึกษาปัจจัย
ความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์” รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาพร้อมหนังสือ
ฉบับนี้   
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
 
 

         ขอแสดงความนับถือ                                                                                                                                                                                              
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทรศัพท์ 0-5603-9939 
โทรศัพท์ 0-5603-9938 
นายพสกร  ทวีทรัพย์ โทรศัพท์ 08-6201-9979 
E-Mail : plan.pbnpeo@gmail.com   
 

ที่ ศธ 0294/ว1119 

“



บัญชีรายช่ือหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
แนบท้ายหนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศธ 0294/ว1119   ลงวันที่  11 มิถุนายน 2561 

 
ล าดับที่ เรียน หน่วยงาน 

1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

3 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 

4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

5 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
40 

6 ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (อศจ.) 
7 ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ 

8 ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

9 ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

10 ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
 



บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ  กลุ่มนโยบายและแผน  ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่.............................................................วันที ่  23  เดือน มีนาคม พ.ศ.  ๒๕61 
เรื่อง    แต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการศึกษาวิจัย  
 

เรียน   นายภูวนาท  มูลเขียน  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

        ตามที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้รับอนุมัติท าการศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัย
ความส าเร็จของการบูรณาการการบริหารการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์” น้ัน  
 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นว่าท่านมีความรู้ทางด้านการบริหาร
การศึกษา จึงแต่งตั้งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัยความส าเร็จของ
การบูรณาการการบริหารการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์”    
 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
 
 
 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ  กลุ่มนโยบายและแผน  ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่.............................................................วันที ่  23  เดือน มีนาคม พ.ศ.  ๒๕61 
เรื่อง    แต่งต้ังผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการศึกษาวิจัย 
 

เรียน   นายปัญญ์ประคอง  สาธรรม ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
 

        ตามที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้รับอนุมัติท าการศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัย
ความส าเร็จของการบูรณาการการบริหารการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ”์ น้ัน  
 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นว่าท่านมีความรู้ทางด้านการบริหาร
การศึกษา จึงแต่งตั้งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัยความส าเร็จของ
การบูรณาการการบริหารการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์”  
 

      จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
 
 
 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ ์  
  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 
 
 

 
 

 

 

                                                                 23  มีนาคม    ๒๕61 
 

เรื่อง     แต่งต้ังผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการศึกษาวิจัย 
 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ   จ านวน   1   ฉบับ 
  2. โครงร่างการวิจัย      จ านวน   1   ชุด  
  3. เครื่องมือทีใ่ช้ในการศึกษา     จ านวน   1   ชุด  

  

  ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะด าเนินการศึกษาวิจัยทางการศึกษา เรื่อง    

“ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์”  เพื่อการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา และการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์   

 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน  
ได้แก่  นางสาวลัดดาวัลย์  ประกอบเพ็ชร์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูช านาญการ         
เป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิจัยการศึกษา และ การบริหารการศึกษา จึงแต่งตั้ง นางสาวลัดดาวัลย์  ประกอบเพ็ชร์ 
เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการศึกษาวิจัย เรื่อง  “ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัด
การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์” 
 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้ 
 
 

         ขอแสดงความนับถือ                                                                                                                                                                                              
          
 

 
 
 
 
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทรศัพท์ 0-5603-9939 
โทรศัพท์ 0-5603-9938 
นายพสกร  ทวีทรัพย์ โทรศพัท์ 08-6201-9979 
E-Mail : plan.pbnpeo@gmail.com   

ที่ ศธ 0294/592 



   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   
  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 
 
 

 

 

 

                                                                  25 พฤษภาคม    ๒๕61 
 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือทดลองใช้เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย (Try Out)   
 

เรียน    รายชื่อตามเอกสารแนบ 
 

  ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะด าเนินการศึกษาวิจัยทางการศึกษา เรื่อง    

“ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์”  เพ่ือการพัฒนาการบริหาร       
จัดการศึกษา และการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์   
 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลทดลองใช้เครื่องมือ   
ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย (Try Out) จากบุคลากรในหน่วยงานของท่าน จ านวน 3 ท่าน ดังนี้  
  1. ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา     
  2. ผู้อ านวยการกลุ่ม/ฝ่าย หรือ หัวหน้ากลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบด้านแผนการศึกษา    
  3. ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนการศึกษา/แผนงานโครงการ   
  ทั้งนี้ สามารถตอบแบบสอบถามทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ https://goo.gl/wm6w7g    
เว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ www.pnbpeo.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์             
หรือ QR Code ในหนังสือฉบับนี้  ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
 
 

         ขอแสดงความนับถือ                                                                                                                                                                                              
          
 

 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทรศัพท์ 0-5603-9939 
โทรศัพท์ 0-5603-9938 
นายพสกร  ทวีทรัพย์ โทรศัพท์ 08-6201-9979 
E-Mail : plan.pbnpeo@gmail.com   

ที่ ศธ 0294/ว985 

“



บัญชีรายช่ือหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
แนบท้ายหนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศธ 0294/385  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

 
ล าดับที่ เรียน หน่วยงาน 

1 ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 
2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 42 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 

3 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 

4 ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ 

5 ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 

 



   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   
  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 
 
 

 

 

 

                                                                  11 มิถุนายน  ๒๕61 
 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการศึกษาวิจัย “การศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการ 
 การจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์”   
 

เรียน    อธิการบดี/ผู้อ านวยการ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/ผู้บริหารหน่วยงาน 
 (รายนามตามเอกสารแนบ) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบสอบถาม       จ านวน   3   ชุด 
  2. แบบตอบรับการตอบแบบสอบถาม    จ านวน   1   ชุด 
 

  ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะด าเนินการศึกษาวิจัยทางการศึกษา เรื่อง    

“ปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์”  เพ่ือการพัฒนาการบริหาร       
จัดการศึกษา และการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์   
 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตอบแบบสอบถามการศึกษา  
ศึกษาวิจัย “การศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์”  จาก
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน จ านวน 3 ท่าน ดังนี้  
  1. ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา     
  2. ผู้อ านวยการกลุ่ม/ฝ่าย หรือ หัวหน้ากลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบด้านแผนการศึกษา    
  3. ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนการศึกษา/แผนงานโครงการ   
  ทั้งนี้ สามารถตอบแบบสอบถามตามช่องทางดังนี้ 1) แบบสอบถามที่จัดส่งให้ทางไปรษณีย์  
2) แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ https://goo.gl/U6zREg  หรือ เว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ www.pnbpeo.go.th หรือ QR Code ในหนังสือฉบับนี้  และขอความร่วมมือตอบรับการส่ง
แบบสอบถาม ได้ที ่https://goo.gl/B5oGkA หรือ QR Code ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
 
 

         ขอแสดงความนับถือ                                                                                                                                                                                              
          

 
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทรศัพท์ 0-5603-9939 
โทรศัพท์ 0-5603-9938 
นายพสกร  ทวีทรัพย์ โทรศัพท์ 08-6201-9979 
E-Mail : plan.pbnpeo@gmail.com  
  

ที่ ศธ 0294/ว1120 

“

https://goo.gl/U6zREg
https://goo.gl/B5oGkA


บัญชีรายช่ือหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
แนบท้ายหนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศธ 0294/ว1120   ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 

 
ล าดับที่ หน่วยงาน หมายเหตุ 

1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   

2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   

3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   

4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40  

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

6 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์  

7 วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย)  

8 มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์  

9 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์  

10 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์  

11 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  

12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 57  

13 ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์  

14 ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  

15 ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์   

16 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก  

17 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์  

18 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์  

19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

20 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  

21 เทศบาลเมืองหล่มสัก  

22 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  

23 เทศบาลต าบลนางั่ว  

24 เทศบาลต าบลชนแดน  

25 เทศบาลต าบลดงขุย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “

แบบสอบถาม 

https://goo.gl/U6zRE
g 

แบบตอบรับ 

https://goo.gl/B5oGkA 

https://goo.gl/U6zREg
https://goo.gl/U6zREg
https://goo.gl/B5oGkA


 
 
 

แบบตอบรับการตอบแบบสอบถาม การศึกษาวิจัย  
“การศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์”  

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

**************************** 
 
ค าชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลของหน่วยงาน หลังจากท่ีได้ตอบแบบสอบถามการศึกษาวิจัย “การศึกษาปัจจัย 
            ความส าเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์” เรียบร้อยแล้ว 
 
1. ช่ือหน่วยงาน....................................................................................................................... .................... 
 

2. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม    ครบ 3 ท่าน 
     2 ท่าน  เนื่องจาก........................................................................... 
     1 ท่าน  เนื่องจาก......................................................................... .. 
 

3.ช่องทางที่หน่วยงานตอบแบบสอบถาม   แบบสอบถามออนไลน์ 
       แบบสอบถามที่จัดส่งทางไปรษณีย์ 
 

4. ข้อมูลผู้ประสานงาน  ชื่อ-สกุล................................................................ต าแหน่ง........................................ 
   โทรศัพท์.......................................................................................... ........................... 
       
 
 
 
      ลงชื่อ............................................................ผู้ให้ข้อมูล 
             (..........................................................) 
      ต าแหน่ง.............................................................. 
 
 
 
 
 
กรุณาส่งแบบตอบรับช่องทางดังนี้  
 1. ตอบรับผ่านระบบออนไลน์ https://goo.gl/B5oGkA หรือ QR Code 
 2. ส่งทาง e-mail : plan.pbnpeo@gmail.com 
 3. ส่งทางไปรษณีย์ พร้อมกับแบบสอบถาม ที่ กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   
    อาคาร 2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ถนนสระบุรี-หล่มสักหมู่ 11 ต าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
    จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 

แบบตอบรับ 

https://goo.gl/B5oGkA 

https://goo.gl/B5oGkA
mailto:plan.pbnpeo@gmail.com
https://goo.gl/B5oGkA
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